
 

Príloha č. 7: Výzva na predkladanie ponúk (Vzor pre zákazky s nízkou hodnotou; 

vzor je aplikovateľný aj pre zákazky, na ktoré sa nevzťahuje ZVO) 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: Senior dom Terézia n.o. 
Sídlo: Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč 

IČO: 37986198 

DIČ: 2022950908 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Marta Tomčíková 

tel. č. kontaktnej osoby: 034/6228893 

e-mail kontaktnej osoby: seniordomterezia@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://seniordomterezia.sk/ 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

 

Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

 

Dodanie a montáž FTV hybridnej klimatizácie, odvod kondenzátu a zásobník teplej 

vody 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): 
 

Tovary 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 

 

Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazka bude realizovaná 

do 6 mesiacov od vzniku účinnosti kúpnej zmluvy. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní neposkytne žiadne zálohové platby ani preddavky pri kúpe predmetu zákazky. 

Predmet zákazky bude uhradený na základe vystavenej faktúry po jeho úplnom dodaní. 
 

7. Opis predmetu zákazky: 

 



 

Dodanie a montáž hybridnej klimatizácie, odvod kondenzátu a zásobník TV. Podrobná 

špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výkaz výmer a Prílohy č. 2 Nákres 

inštalácie tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

 

31712331-9 Fotovoltické články 

42512000-8 Klimatizačné zariadenia 

39717200-3 Klimatizačné spotrebiče 

45331220-4 Inštalovanie klimatizácie 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 

hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 

prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond 

regionálneho rozvoja), Integrovaný regionálny operačný program. Platba za dodanie predmetu 

zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom. 

 

11. Podmienky účasti: 

 

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, a to konkrétne: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (sken výpisu z obchodného registra, 

živnostenského listu, prípadne iného dokladu oprávňujúceho dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu); 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - 

doloženým čestným vyhlásením (sken čestného vyhlásenia, podpísaného uchádzačom). 

 

Uchádzača, ktorý je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní a tento 

nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, verejný obstarávateľ vylúči. 

 

Uchádzač môže na plnenie zákazky využiť subdodávateľov. Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby úspešný uchádzač v kúpnej zmluve najneskôr v čase jej 

uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Navrhovaný 

subdodávateľ musí najneskôr v čase uzavretia kúpnej zmluvy preukázať splnenie podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v subdodávke. 

Zároveň musí subdodávateľ preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať 



 

konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami. 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 

 

Cena celkom – úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka za dodanie celého 

predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH (v prípade neplatcu DPH celková cena) bude 

najnižšia. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  10.03.2022 do: 09:00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk osoba podľa § 8 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní nebude prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: 

 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky, a to na adresu: slachta.tomas@gmail.com. 

V predmete správy uveďte: „FTV hybridnej klimatizácie, odvod kondenzátu a zásobník teplej 

vody – PONUKA“ 

 

15. Požadovaný obsah ponuky: 

 

Ponuka bude obsahovať: 

- doklady podľa bodu 11. Podmienky účasti tejto výzvy 

- vyplnenú a nacenenú Prílohu č. 1 Výkaz výmer tejto výzvy na predkladanie ponúk 

- vyplnenú Prílohu č. 3 Návrh na plnenie kritéria tejto výzvy na predkladanie ponúk 

(sken) 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky. 

 

Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk bezodkladne 

zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Osoba podľa § 8 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená kúpna 

zmluva. 

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

mailto:slachta.tomas@gmail.com


 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 

 

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho 

rozvoja), Integrovaný regionálny operačný program. 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

 

02.03.2022 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Výkaz výmer 

Príloha č. 2 Nákres inštalácie 

Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 4 Návrh kúpnej zmluvy 


