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Vec 

Zadanie zákazky ,,ZŠ a MŠ Cádrova – vzduchotechnické zariadenia a stavebné práce v objekte 

jedálne,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. Bronislava Hostačná 02/49253 379 

bronislava.hostacna@banm.sk  

 

 

 

      2.    Typ zmluvy:  Zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služby, stavebné práce - Zmluva o dielo 
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3.    Opis  predmetu zákazky:         

       Predmetom zákazky je realizácia  vetrania školskej kuchyne v zmysle projektovej dokumentácie.  

       Realizácia pozostáva z dodania a inštalácie zariadení na odsávanie znehodnoteného vzduchu,  

       nadbytočného tepla a výparov z varných centier do vonkajších priestorov. Zariadeniami je nutné  

       priviesť čerstvý vzduch do priestoru kuchyne, ako aj pridružených skladov. Kapacita existujúcej  

       elektrickej siete a prípojky je limitovaná na 5,5 kW elektrického príkonu na chod vetracích zariadení,  

       z tohto dôvodu je  projekt rozdelený do dvoch etáp. Zákazka sa týka výhradne 1.etapy, ktorá rieši   

       realizáciu kompletného systému vetrania kuchyne spolu s potrubiami, odsávacími zákrytmi –  

       digestormi, koncovými a regulačnými prvkami. 

 

       Zákazka obsahuje dodanie a montáž vzduchotechnickej rekuperačnej jednotky s vodným ohrevom.  

       VZT jednotka má max. elektrický príkon 5kW, s digitálnou reguláciou. Vzduchotechnická jednotka bude   

       osadená na úrovni 1.NP vo vonkajšom prostredí.  

       Obsahom je ďalej dodanie a osadenie kondenzačného plynového kotla, ktorý slúži ako zdroj tepla pre  

       teplovodný výmenník vo VZT jednotke na ohrev vzduchu. Kondenzačný kotol je závesný. Súčasťou je  

       riešenie prívodu vzduchu - membránovou výustkou, uchytená bude do stropu. Odvod vzduchu -    

       odsávacími zákrytmi/digestormi s lapačmi a odlučovačmi tukov v potrubí. Rozvody a trasy potrubí –  

       v zmysle PD.  

       Požiadavky na stavebné úpravy: prestupy cez konštrukcie, otvory, prierazy , utesnenia, konštrukcia  

       pod vonkajšie jednotky, vysprávky – v zmysle nutnej obhliadky pre vypracovanie cenovej ponuky. 

       Požiadavky na súvisiace profesie: zdravotechnika, EPS, silnoprúd, MaR – v zmysle PD.  

       Výhľadovo v II. etape /nie je predmetom tejto zákazky/ je v rámci rekonštrukcie predmetného objektu   

       plánovaná výmena elektrickej prípojky a pridanie 2.VZT jednotky s kondenzačnou jednotkou na ohrev  

       a chladenie. 

 

       Nutné je vykonať všetky príslušné kontroly, technické a prevádzkové skúšky zariadení, dodržiavať  

       príslušné normy a vyhlášky, požiadavky na montáž a bezpečnosť pri práci. 

       Dodávka a montáž vzduchotechniky musí byť prevedená odbornou firmou zaoberajúcou sa dodávkami    

       a montážami VZT zariadení. Pokiaľ sú v špecifikácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov    

       pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo  

       vyššej kvalite. 

 

       Súčasťou opisu predmetu zákazky je projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré sú   

       uložené na linku na stiahnutie:   

       https://ulozto.sk/file/TpmD9SgsWl5Lpd-vykaz-vymer-zs-cadrova-vzduchotechnicke-zariadenie-zip 

   

       Súčasťou výzvy sú prílohy: 

• Príloha č. 1 - Návrh Zmluvy o dielo 

• Príloha č. 2 – Link na stiahnutie 

https://ulozto.sk/file/TpmD9SgsWl5L/pd-vykaz-vymer-zs-cadrova-vzduchotechnicke-zariadenie-zip
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4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 41 658,91 €    

 

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk              

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,ZŠ a MŠ Cádrova,, 

            Kontaktná osoba: Ing. Bronislava Hostačná (02/49 253 379, bronislava.hostacna@banm.sk) 

            Termín obhliadky: po telefonickej dohode s kontaktnou osobou 

            Miesto obhliadky: ZŠ a MŠ Cádrova 15, 831 01 Bratislava 

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 30.04.2020 do 10:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2020 

                             

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva 

 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia 

služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia 

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

Miesto plnenia  zákazky: ZŠ a MŠ Cádrova 15, 831 01 Bratislava                                     

Lehota plnenia: V zmysle návrhu ZoD  

 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s  predmetom zákazky, ako celku 

a za jednotlivé položky, vrátane dopravy. 

 

        Ak je uchádzač platcom DPH, celkovú – konečnú cenu za predmet zákazky stanoví     

        v štruktúre :                                                                                                                 

• celková cena bez DPH   

• sadzba a výška  DPH 

• celková cena s DPH  

 

         ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je     

platcom DPH. 

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

• musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky 
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• predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto 

skutočnosti v príslušných registroch 

• predloží nacenený výkaz - výmer 

• predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, 

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie 

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Daša Effenbergerová, v. r. 

Oddelenie investícií a verejného obstarávania 

  


	C:\Users\Beatka\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\760Y2AD0\Výzva - ZŠ a MŠ Cádrová - vzduchotechnikastav. práce jedáleň.docx

