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Termming, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254 

 

 
 

 

  

Zverejnenie  
 

                  

 

 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje/linka         Bratislava 

    sp.  /2017   Mgr. Pavel Aschenbrenner  13.07.2017 

    z.  /2017   +421265411356 

 

Vec: Zákazka s nízkou hodnotou  „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci 

Kanianka“ 

- Výzva na predloženie ponuky  

Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR  č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Termming, a.s. 

Sídlo organizácie: Jarošova 1, 831 03 Bratislava 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

 Meno priezvisko: Mgr. Pavel Aschenbrenner 

 +421 901739852  

 e-mail: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk 

 

 

2. Predmet zákazky 

Stavebné práce: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka“ 

 

CPV:  

45231110- Stavebné práce na kladení potrubného vedenia 

Opis predmetu zákazky:               
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Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy na 

predkladanie ponúk a v projektovej dokumentácii (príloha č.8 Výzvy). Prílohy sú zverejnené 

a dostupné spolu s touto výzvou na elektronickom portály www.ezakazky.sk. Predmetné 

dokumenty  môže hospodársky subjekt získať na web stránke verejného obstarávateľa, 

informácia o tomto zverejnení je dostupná na webovom sídle CKO 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-5-000-eur/ 

  

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na  139.603,03 Eur bez DPH 

Financovanie projektu: OPKZP-PO4-SC451-2017-20, Kód projektu : NFP310040K019 

Maximálna lehota zhotovenia diela je 120 dní odo dňa prevzatia staveniska. 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je do  27.07.2017 do 09:00 hod. 

 

5. Miesto predkladania ponúk  

Miesto doručenia: 

eBIZ Corp s.r.o., Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava 

 

Uchádzač predloží ponuku v zabalenej a označenej obálke takto: 

Názov zákazky:  

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka“ 

Heslo: Termming, a.s.  

 

6. Jazyk ponuky 

Slovenský jazyk 

 

7.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej 

ponuky. Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha v tomto postupe zadávania 

zákazky sú: 

A. Celková cena za predmet zákazky bez DPH vyjadrená v EUR  –  95 bodov. 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-5-000-eur/
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B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch 

odo dňa  odovzdania staveniska  – 5 bodov. 

V  kritériu A. sa bude hodnotiť cena v eurách bez DPH za samostatnú časť predmetu zákazky bez 

DPH,  Maximálny počet bodov, t.j. 95 bodov,  bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou 

cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe výsledku podielu 

najnižšej navrhnutej ceny a navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného 

maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 95.  

V kritériu B. sa bude hodnotiť lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená 

v celých kalendárnych dňoch  odo dňa odovzdania  staveniska, pričom ponuke s najkratšou 

navrhovanou lehotou výstavby bude pridelený maximálny počet bodov za toto kritérium, t. j. 5 

bodov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu 

navrhovanej lehoty výstavby aktuálne hodnotenej ponuky a najkratšej navrhovanej lehoty, 

vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 5 (najkratšia lehota/navrhovaná 

lehota x 5).  

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa priloženého vzoru k tejto časti 

výzvy (príloha č. 1). 

 

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy  

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle zmluvných 

podmienok uvedených v prílohe č. 2  tejto Výzvy na predloženie ponuky. Zhotoviteľ (úspešný 

uchádzač) a jeho subdodávatelia musia spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 o registri 

partnerov verejného sektora. 

 

9.  Miesto stavebných prác 

Obec Kanianka  

 

10.  Podmienky účasti 

 

10.1. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu, že je oprávnený vykonávať predmetné stavebné práce na 

tlakových zariadeniach. Vyžaduje sa predloženie Výpisu z obchodného registra alebo Živnostenský 

list alebo ekvivalent za účelom preukázania splnenia podmienok účasti. 

 

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: 

Uchádzač bez predmetného oprávnenia nemôže legitímne zhotovovať predmetné stavebné práce. 

 

10.2. Uchádzač predloží fotokópie dokladov: 

- Oprávnenie (osvedčenie), ktoré spoločnosť oprávňuje vykonávať montáž na vyhradených  

technických zariadeniach tlakových v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 

 

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: 

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že uchádzač môže 

vykonávať montáže na VTZ tlakových, nakoľko osobitné právne predpisy platné v EÚ takéto 

oprávnenia pri výkone týchto činností a prác vyžadujú. Uchádzač môže predkladať dokumenty na 

základe ekvivalentných predpisov v zemi pôvodu 
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10.3. Uchádzač predloží fotokópie dokladov: 

- Osvedčenie kľúčového odborníka -  revízneho technika na tlakové zariadenia v zmysle Vyhlášky 

MPSVaR č. 508/2009 Z.z. 

- Osvedčenie (preukaz) kľúčového odborníka - zvárača, ktorý ho oprávňuje k zváraniu tlakových 

potrubí v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., 

 

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: 

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač 

k dispozícii odborných pracovníkov (odborných kľúčových odborníkov). Na zabezpečenie kvalitnej 

realizácie zákazky (jednotlivých technologických procesov – etáp zákazky)  je nevyhnutné, aby 

určené  technologické etapy vykonávali osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou a odbornou 

praxou. Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných predpisov v zemi pôvodu. 

 

10.4. Uchádzač predloží fotokópie dokladov: 

- Doklad o Odborných skúškach (Revízie) a odborných prehliadkach v zmysle Vyhlášky MPSVaR  

č. 508/2009 Z.z., - vozidiel, strov a zariadení, ktoré uchádzač na realizáciu zákazky nasadí v zmysle 

predloženého  Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia 

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky 

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač 

k dispozícii vozidlá, stroje a zariadenia na zabezpečenie kvalitnej realizácie koncesie (jednotlivých 

technologických procesov a etáp koncesie Je nevyhnutné, aby určené  technologické procesy – etapy 

sa vykonávali prostredníctvom vozidiel, strojov a zariadení, ktoré spĺňajú právne predpisy,  príslušné 

normy a sú bezpečné a prevádzky schopné.   

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie minimálnych požiadaviek na navrhnuté 

vozidlá, stroje a zariadenia. Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných 

predpisov v zemi pôvodu. 

 

10.5. Uchádzač predloží fotokópie dokladov: 

- ISO 9001 alebo porovnateľný certifikát pre požadovaný predmet zákazky (líniové stavby), pričom 

tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov 

Európskej únie. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 

9001, alebo jeho ekvivalentu, predloží podrobný a úplný opis opatrení na zabezpečenie kvality podľa 

požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu 

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky  

Podmienkou účasti verejný obstarávateľ zabezpečuje uskutočnenie služieb a  stavebných prác v 

súlade so slovenskými technickými normami, alebo s normami členských štátov Európskej únie a na 

požadovanej úrovni a potreba preukázania certifikátov uchádzača súvisí s kvalitou vykonaného diela. 

Uchádzač môže predkladať dokumenty na základe ekvivalentných predpisov v zemi pôvodu. 

 

 

11.  Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

 

Identifikačný list uchádzača 

Vyplnenú Tabuľku k predloženiu ponuky (návrh plnenia kritérií) 

Doplnený a podpísaný Návrh zmluvy o dielo 

Ocenený výkaz výmer  

Doplnený Záväzný časový návrh etáp realizácie diela  
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Doplnený Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci  

Doplnený Záväzný návrh realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia  

Predmetné doklady v zmysle bodu 10.1 až 10.5 

Technický návrh riešenia realizácie diela (v súlade s Opisom predmetu zákazky) 

 

Vašu kompletnú a podpísanú ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk na adresu eBIZ Corp 

s.r.o., Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava.  

 

 

Touto výzvou sa verejný obstarávateľ nezaväzuje podpísať s úspešným uchádzačom zmluvu.  

 

S pozdravom 

 

 v.r. 

 Mgr. Pavel Aschenbrenner 

 eBIZ s.r.o., zástupca VO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Výzvy na PP - Tabuľka k predloženiu ponuky (návrh plnenia kritérií) 

Príloha č. 2 Výzvy na PP – Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 3 Výzvy na PP – výkaz výmer k oceneniu 

Príloha č. 4 Výzvy na PP – Záväzný časový návrh etáp realizácie diela  

Príloha č. 5 Výzvy na PP – Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci  

Príloha č. 6 Výzvy na PP –Záväzný návrh realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia  

Príloha č. 7 Výzvy na PP – Technologické procesy - etapy  

Príloha č. 8 Výzvy na PP – Projektová dokumentácia  

 

 

Prílohy sú k dispozícií na elekotrnickom portály www.ezakazky.sk kde pod názvom zákazky sú 

k dispozícií do lehoty na predkladanie ponúk. Taktiež predmetné dokumenty môže hospodársky 

subjekt získať na web stránke (linku) verejného obstarávateľa zverejnenej na webovom sídle CKO 

www.partnerskadohoda.sk v záložke „CKO“ Zákazky nad 5000 EUR.  

http://www.ezakazky.sk/
http://www.partnerskadohoda.sk/

