
 
                        Zariadenie pre seniorov Domov Života 
                             JA Home life n.o., Pletiarska 1614/10, 
                    prev. Pletiarska 1613/9, 969 01  Banská Štiavnica 
                                IČO: 50 420 607  DIČ: 2120434514 
                               tel.č: 0902 903 290/ 0904 456 789 
                                     jahomelife.bs@gmail.com   

 

 
 
 

      Všetkým záujemcom o zákazku 
        na stavebné práce 

 
 
 
Vec:  Výzva na predkladanie ponuky (Prieskum trhu) 
 

JA HOME life n.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 2 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 
ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Výmena zdroja tepla využitím OZE v zariadení pre seniorov Domov života 

v Banskej Štiavnici“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  JA HOME life n.o. 

Sídlo:    Pletiarska 1614/10, 969 01 Banská Štiavnica 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Ján Teren 
IČO:         50420607 
DIČ:           2120434514 
IČ DPH:     nie je platcom DPH 
Tel.:            0902 903 290 
E-mail:       jahomelife.bs@gmail.com  
Web:   www.domovzivota.sk 
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Teren 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“)  
 

2. Predmet zákazky:  
Projekt rieši zmenu zdroja tepla a ohrevu teplej vody existujúcej sústavy UK, ktorá je v 
pôvodnom stave od začiatku fungovania objektu (ETAPA I.). Objekt má vlastný zdroj na 
drevnú biomasu a nevyužíva zásobovanie centrálnym zásobovaním tepla. Zdroj je 
umiestnený v technickom podlaží objektu v miestnosti kotolne, pričom teplo je zo 
zásobníka teplej vody a akumulačnej nádoby vedené na rozdeľovač a zberač k 
vykurovacím okruhom a okruhu pre teplú vodu. Projekt rieši zdroj tepla na báze nových, 
nepoužitých tepelných čerpadiel vzduch/voda. Navrhnuté je tepelné čerpadlo HOVAL 
Belaria twin AR 32 v kaskáde 2 ks, čo mu zabezpečuje monoenergetickú paralelnú 
prevádzku alebo duálnu čiastočne paralelnú prevádzku z bodom bivalencie -11,3 °C. 
Výkon tepelného čerpadla pre vykurovanie je s A2/W35 = 31,6 kW, výkon chladiaci s 
A35/W7 = 28,8 kW, maximálna teplota vykurovacej vody je 65 °C dosiahnuteľná od 2 °C 
vyššie, teplota vykurovacej vody od -20 - 2 °C sa pohybuje medzi 50 - 65 °C. Hladina 
akustického tlaku podľa inštalácie sa pohybuje od 50 do 72 dB. SCOP pri A2/W35 sa 
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rovná 4,01 podľa druhu prevádzky. Tepelné čerpadlo je dvojstupňové teda zariadenie 
má dva kompresory a rovnako 2 expanzné ventily. Ventilátor má reguláciu otáčok, 
kontrolu poradia fáz / poľa, dva obmedzovače rozbehového prúdu. Inštalovanie 
tepelných čerpadiel bude na streche budovy nad terajšou miestnosťou s rozdeľovačom 
a zberačom. Hmotnosť zariadenia je 590 kg a pred inštaláciou na strechu je potrebné 
tepelné čerpadlá uložiť na nastaviteľné nožičky s tlmením vibrácií. Prestup potrubia bude 
cez strešnú konštrukciu osadené do chráničky. Súčasťou dodávky a montáže bude aj 
zaškolenie obsluhy. 
Podrobný opis predmetu zákazky – ETAPA I., množstvá a minimálne technické 
parametre sú uvedené v prílohe č. 5 - Projektová dokumentácia tejto výzvy a v prílohe č. 
3 – Výkaz výmer . Realizácia ETAPY II. nie je predmetom zákazky a uchádzač ju 
neberie do úvahy. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 
verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením avšak verejný 
obstarávateľ vyžaduje, aby parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na 
kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný slovník:  45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie  

42511110-5 Tepelné čerpadlá  
 

3. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

4. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   
predloženie v listinnej podobe prednostne elektronicky na mailovú adresu: 
jahomelife.bs@gmail.com  (cenovú ponuku podpísanú uchádzačom  predložte ako 
sken vo formáte .pdf), kuriérom, osobne alebo poštou na adresu: JA HOME life n.o., 
Pletiarska 1640/10, 969 01 Banská Štiavnica 

5. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Ján Teren, tel. 0902 903 290 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 88 458,40 Eur bez DPH 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Po vyhodnotení ponúk bude úspešný uchádzač vyzvaný na uzavretie zmluvy o dielo, 
ktorej návrh je súčasťou tejto výzvy – Príloha č. 4. Zmluvu o dielo (Príloha č. 4) nie je 
potrebné posielať v rámci predkladanej cenovej ponuky. Zmluva o dielo bude uzatvorená 
v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a predloženej 
ponuky úspešného uchádzača na uvedený predmet zákazky. Návrh zmluvy predloží len 
úspešný uchádzač.  

 
8. Miesto uskutočňovania zákazky: 

JA HOME life n.o., zariadenie pre seniorov Domov života na ul. Pletiarska 1613/9, 969 
01 Banská Štiavnica 

 
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 4 

mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo; v zmluve o dielo je uvedená 
odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá nadväzuje na schválenie 
výšky žiadosti o príspevok riadiacim/sprostredkovateľským orgánom 

 
10. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:  

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali 
potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace 
požadovanými prácami, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný 
prípad jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou 
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miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Termín obhliadky môžete dohodnúť s kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 

 
11. Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Operačného 
programu Kvalita životného prostredia (ďalej „NFP“) a z vlastných prostriedkov 
verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade poskytnutia 
NFP. 
 

12. Lehota na predloženie ponuky: do 24.09.2020 do 16.00 hod 

 
13. Ponuková cena 

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky 
náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na demontáž pôvodného 
zariadenia, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, 
poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné 
práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu.  

 
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo kuriérom alebo osobne alebo emailom 

pričom  rozhodujúci je dátum prijatia na adrese verejného obstarávateľa  
- predloženie v listinnej podobe prednostne elektronicky na mailovú adresu: 

jahomelife.bs@gmail.com  (cenovú ponuku podpísanú uchádzačom  predložte 
ako sken vo formáte.pdf), kuriérom, osobne alebo poštou na adresu: JA HOME life 
n.o., Pletiarska 1640/10, 969 01 Banská Štiavnica 

- pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku 
v zalepenej nepriehľadnej obálke. Obálka musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresa verejného obstarávateľa, 

 obchodné miesto, sídlo resp. miesto podnikania uchádzača, 

 označenie obálky „Verejné obstarávanie – neotvárať“. 

 označenie obálky heslom „Výmena zdroja tepla využitím OZE v zariadení pre 
seniorov Domov života v Banskej Štiavnici“. 

 v prípade, že úspešný uchádzač predkladá v elektronickej podobe a je úspešný, je 
povinný pred uzavretím kúpnej zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 18. 
aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne overená kópia. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) 
– najnižšej ceny v €. Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia 
celková cena za predmet zákazky s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, 
ktorý predloží ponuku s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky 
s DPH. V prípade rovnosti cenových ponúk bude rozhodovať nižšia ponuková cena za 
položku s názvom Tepelné čerpadlo vzduch/voda Hoval WP 42-Betaria twin AR (32), s 
príslušenstvom. 

16. Podmienky účasti 
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti: 
a)     musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s touto výzvou a jej prílohami, 
b)  podľa § 32 ods.1, písm. e) ZVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať 

stavebné práce podľa predmetu zákazky - dokladom je výpis z obchodného/ 
živnostenského registra (verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky z verejne 
dostupných zdrojov na internete pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym 
záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky), 
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c)  podľa § 32 ods.1, písm. f) ZVO uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods.6 písm. f) ZVO (uchádzač splnenie podmienky deklaruje v prílohe č. 2 tejto 
Výzvy Vyhlásenie, bod 4.) a verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky v 
Registri o podnikateľoch vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 

17. Pokyny na zostavenie ponuky:  
a) uchádzač predkladá vyplnenú ponuku v jednom vyhotovení – viď Príloha č. 1 - 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
b) uchádzač spracuje cenu za požadovaný predmet zákazky v členení bez DPH, 20% 

DPH, cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to 
v ponuke. 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku a v €, 
d) v prípade predloženia ponuky v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je 

uchádzač povinný predložiť aj úradný preklad do slovenského jazyka. 
 
18. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
DPH, telefón, e-mail – viď Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  - viď Príloha č. 1, 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike  alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – viď Príloha č. 2 – Čestné 
vyhlásenie uchádzača, 

d) Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer – viď Príloha č. 3 – Výkaz výmer, so 
zaokrúhlením na dve desatinné miesta, 

Poznámka: Ponukovú cenu za dielo požadujeme stanoviť komplexným ocenením 
výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela výlučne 
súvisiace len s ETAPOU I.  

Všetky prílohy musia byť podpísané osobou oprávnenou konať  za uchádzača  alebo v 
jeho mene. Elektronicky zasielané doklady ponuky musia byť ako skeny vo formáte .pdf. 

19. Otváranie ponúk: 25.09.2020, priestory JA HOME life n.o., Pletiarska 1614/10, 969 01 
Banská Štiavnica 

20. Postup pri otváraní ponúk: nie je umožnená účasť na otváraní ponúk  

21. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021  

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

22.1. Pred podpisom kúpnej zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať od 
úspešného uchádzača splnenie nasledovných podmienok: 

- originál alebo úradne overená kópia Prílohy č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, 

- doklad o oprávnení dodávať tovar -  u právnických osôb napr. výpis z obchodného 
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia), 

- dodávateľ musí byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 
plnenia zmluvy o dielo, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora, 

22.2. Zmluva s úspešným uchádzačom na predmet zákazky nadobudne platnosť dňom 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom, že: 

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi príslušným poskytovateľom finančnej podpory a verejným 
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obstarávateľom, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutí príspevku predloženej 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a súčasne 

b)  dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. 
 

22.3. V prípade  finančného krátenia príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
vybrať len časť predmetu dodávky na základe pridelenej výšky finančného príspevku. 

22.4. V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí príspevku alebo neschválenia procesu 
verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo zmluvu o dielo anulovať. 

22.5. V zmysle platného zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní proti 
rozhodnutiu verejného obstarávania o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky.  

22.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v 
tejto výzve, 

- nedostal ani jednu ponuku, 
- ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, 
- sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, 
- ponuka bude neregulérna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná, 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 
 

 
 
S úctou,  
 
 
       Mgr. Ján Teren 
              štatutárny zástupca n.o. 
 

 
V Banskej Štiavnici, dňa 16.09.2020. 
 
   
Prílohy:  
- Č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
- Č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača, 

- Č. 3 – Výkaz výmer v editovanom formáte na vyplnenie, 

- Č. 4 – Zmluva o dielo (návrh) 
- Č. 5 - Projektová dokumentácia „Výmena zdroja tepla a ekonomizácia“  

 

 

 


