
Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce 

 

 

P R I E S K U M   T R H U  
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie:  Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
Sídlo organizácie:  Školská 16 
    053 21 Markušovce 
IČO:    35546018 
DIČ:    2021668638 
Kontaktná osoba:  PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD. 
Telefón:                 +421-911 561 261 
E-mail:                  vo@zsmarkusovce.sk  
 
2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Úprava vody pre kotolňu školy 

 
3. Kód/Kódy CPV: 42912300-5, 44621210-4 
 
4. Druh zákazky: 

☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
5. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a nastavenie komponentov, súvisiacich s úpravou 
vody v kotolni školy podľa špecifikácie (bližšie Príloha 1 tejto Výzvy).  
 
6. Bežná dostupnosť tovaru: tovar je bežne dostupným v zmysle § 9b Zákona č. 25/2006 
o verejnom obstarávaní a nasledovných noviel. 
 
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 
 
8. Jazyk: 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude realizovaný tiež 
v slovenskom jazyku. 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky: < 5 000,- EUR bez DPH na celý predmet zákazky 
  
10. Miesto plnenia zákazky: kotolňa Základnej školy s materskou školou, Školská 16, 

Markušovce 
 
11. Stručná špecifikácia zákazky: 
        Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje: 

• dodanie, montáž a nastavenie dávkovacieho čerpadla (1 ks) s hladinovým snímačom 
(1 ks), 

• dodanie dávkovacej chemikálie – inhibítora korózie (27 kg), 
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• dodanie a montáž nádrže na dávkovaciu chemikáliu (1 ks), 

• dodanie, montáž a nastavenie vodomera s vysielačom impulzov (1 ks), 

• dodanie a montáž zmäkčovacieho zariadenia pre úpravu tvrdosti vody (1 ks), 

• dodanie regeneračnej soli (tabletovaná) (100 kg) 

• dodanie, montáž a nastavenie kurenárskeho rozdeľovača systemu (1 ks) 

• dodanie, montáž a nastavenie kurenárskeho zberača systemu (1 ks) 

• dodanie a montáž filtra na mechanické nečistoty (1 ks) 
 

Poznámka: Bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky uvádzame v Prílohe 1 tejto Výzvy.  
Uvedené komponenty môžu byť integrované v kompletných a na daný účel vyrábaných 
zariadeniach ako celok. 

 
12.    V kalkulácii sa požaduje uviesť: 

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je 
dodávateľ platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady 
spojené s poskytnutím predmetu zákazky (t.j. doprava, montáž, spustenie, nastavenie 
a pod.). 
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. 
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – Príloha č. 1. 

 
13. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje (spolu s cenovou 
kalkuláciou) zaslanie scanu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského 
registra (vo formáte .pdf alebo .jpg ), ktorý potvrdzuje oprávnenie dodávateľa dodávať 
tovar a poskytovať služby v rozsahu predmetu tejto zákazky. 

 
14.    Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:  

Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov 
DPH celková cena) za celú zákazku.  
 

15.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 21.12.2015 do 11.00 hod. 
Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na 
adresu: vo@zsmarkusovce.sk. Cenové návrhy musia obsahovať pečiatku a podpis 
(zástupcu) dodávateľa a budú zaslané vo formáte .pdf ako príloha. 
 

16.    Podmienky financovania: 
Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry 
dodávateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
obstarávateľovi. 
 
 
 

 
V Markušovciach dňa: 15.12.2015                      Ing. Iveta Dutková 

 



Príloha 1 - Úprava vody pre kotolňu školy_prieskum trhu

Položka Miesto plnenia Jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 

v € bez DPH

Cena celkom za položku

v € bez DPH

dodanie, montáž a nastavenie 

dávkovacieho čerpadla vrátane 

hladinového snímača

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

dodanie dávkovacej chemikálie – 

inhibítora korózie 

kotolňa

Základná škola Markušovce
kg 27 0,000 €

dodanie a montáž nádrže na 

dávkovaciu chemikáliu 

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

dodanie, montáž a nastavenie 

vodomera s vysielačom impulzov 

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

dodanie a montáž zmäkčovacieho 

zariadenia pre úpravu tvrdosti 

vody 

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

dodanie regeneračnej soli 

(tabletovaná)

kotolňa

Základná škola Markušovce
kg 100 0,000 €

dodanie, montáž a nastavenie 

kurenárskeho rozdeľovača 

systemu 

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

dodanie, montáž a nastavenie 

kurenárskeho zberača systemu 

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

dodanie a montáž filtra na 

mechanické nečistoty 

kotolňa

Základná škola Markušovce
ks 1 0,000 €

            Spolu v € bez DPH *

         Spolu v € s DPH **

* Neplatiči DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky 

** Neplatiči DPH v tomto riadku neuvedú žiadnu cenu

Vypracoval/a, dňa:

pečiatka a podpis




