
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ 
Protifašistických bojovníkov č.4, 040 01 Košice 

 

e-mail: plavarenkosice@gmail.com 
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Telefón   Mobil   Bankové spojenie IČO  DIČ 

+421 55/ 6222 316 +421 917/ 388 406 3091564955/0200 42319374 2023660067 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) 
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mestská krytá plaváreň (ďalej len "MKP") 

Sídlo:    Protifašistických bojovníkov č.4, 040 01 Košice 

IČO:   42319374 

Telefón:   +421 55/ 62 22 316 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Hlivák 

e-mail:   plavarenkosice@gmail.com 

 

2. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 

      040 01 Košice 

 

4. Názov predmetu zákazky: Dodávka, inštalácia a oţivenie regulačného ventilu ústredného 

kúrenia s pohonom. 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

Výmena trojcestného regulačného ventilu 2" v existujúcej výmenníkovej stanice v objekte MKP. 

Zákazka zahŕňa dodávku, inštaláciu a oţivenie regulačného ventilu s regulačným kuţeľom a s 

elektrickým pohonom. 

Špecifikácia ventilu: 

Ventil s regulačnou kuţeľkou, priamy, z oceľoliatiny, ovládaný ťahadlovým elektrickým pohonom 

pre PN 40 a pre teploty do 400 °C. Prevádzková látka je voda. Na tlak PN 16. 

Materiál: 

Teleso a veko sú z uhlíkovej oceľoliatiny 42 2643,1. Sedlo v telese, kuţeľka a vreteno sú z 

korózievzdornej ocele.  

Funkcia: 

Ventil reguluje v sedle ventila pomocou kuţeľky mnoţstvo pretekajúcej tekutiny na výstupnej 

strane ventila, Kuţeľka má lineárnu alebo ekvipercentnú charakteristiku.  

Výmena sa má uskutočniť za jestvujúci nefunkčný regulačný ventil. 

Dodávka, montáţ , inštalácia a oţiveniesa musí uskutočniť počas hygienickej odstávky do 

17.03.2014. 

 

6. Druh zákazky: tovar 

 

7. Rozsah ponuky: zákazka sa poţaduje na celý predmet.  

 

8. Podmienky financovania: zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov.  

  

9. Predpokladaná hodnota zákazky: do 3500 €. 

 

10. Lehota na podpísanie objednávky: objednávka bude vystavená do 3 dní od úspešného 

ukončenia verejného obstarávania. 



 

Telefón   Mobil   Bankové spojenie IČO  DIČ 

+421 55/ 6222 316 00421 917/ 388 404 2102863359/0200 00690937 2020768975 

11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: dňa 28.02.2014 do 12:00 hod.  

 

12. Spôsob doručenia cenovej ponuky: Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto 

výzvy. Na obálku uviesť: „Neotvárať,  výberové konanie na: " Dodávka, inštalácia a oţivenie 

regulačného ventilu ústredného kúrenia s pohonom.". 

 

13. Ďalšie podmienky pre predkladanie cenových ponúk:  

a) ponuky  budú predkladané v slovenskom  jazyku  a v eur  vrátane  DPH  (v  prípade, ţe 

oslovený dodávateľ nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)  

b) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy 

 

14. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. Predmet 

zákazky bude financovaný  formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 14 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najniţšia cena s DPH 

 

16. Doklady, ak boli požadované, napr. doklad o oprávnení podnikať:   

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloţí okrem cenovej ponuky tieto doklady:  

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať sluţbu, resp. výpis z OR, ŢR. 

 

17. Vyhodnotenie ponúk: Bude oznámené elektronicky (e-mailom).  

  

18. Elektronická aukcia: Nie.  

  

19. Dôvody zrušenia zadania zákazky:  

- nebola predloţená ani jedna ponuka  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“  

- ani jedna z predloţených ponúk nevyhovuje poţiadavkám verejného obstarávateľa  

určeným vo výzve  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva  

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Pre vypracovanie cenovej ponuky na " Dodávka, 

inštalácia a oţivenie regulačného ventilu ústredného kúrenia s pohonom." je moţné pre získanie 

bliţších informácií dohodnúť si osobné stretnutie na tel. čísle: +421 55/ 62 22 316. 

 

21. Ostatné podmienky: MKP si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie. Proti rozhodnutiu 

MKP nie je moţné podať  námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v 

znení  neskorších  predpisov.  Predloţené  ponuky budú konfrontované s porovnávacou cenou MKP 

vychádzajúcou z jeho  vnútorných  kalkulácií. Prekročenie finančného limitu porovnávacej ceny 

MKP  je dôvodom na  vylúčenie uchádzača z účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

22. Dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 17.02.2014 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Vlastimil Říha 

  zást. riaditeľa  MKP 

 

       Schválil:    Ing. Vladimír Hlivák 

                      riaditeľ MKP 


