
Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

 

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: Nákup plynových kotlov do kotolne školy 

3. Kód/Kódy CPV: 42162000-2, 44621210-4, 44621220-7 

 

4. Druh zákazky: 

☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
5. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie 3 ks plynových kondenzačných teplovodných kotlov typu 
Vaillant VU 1006/5-5 ecoTECplus (bližšie uvádzame v časti „Stručná špecifikácia zákazky“; 
tiež v Prílohe 1 tejto Výzvy). Predmetom obstarania je trojkotlová kaskádová zostava, zložená 
z uvedených kotlov.  
 
6.   Bežná dostupnosť tovaru/služby/práce: zákazka nie je bežne dostupnou 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.  Miesto plnenia zákazky: kotolňa Základnej školy s materskou školou, Školská 16, 
Markušovce 
 
10.   Stručná špecifikácia zákazky: 

        Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje: 

• dodanie 3 ks plynových kondenzačných teplovodných kotlov typu Vaillant VU 1006/5-
5 ecoTECplus, s tepelným výkonom 19,2 – 95,2 kW, tepelným príkonom 20,7 – 102,8 
kW, s pripojením zemného plynu G1”, typ spotrebiča “B” (nútený odťah), pri 
vstupnom tlaku plynu 2 kPa, so spotrebou zemného plynu na jeden kotol 10,1 
m3/hod.  
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11.    V kalkulácii sa požaduje uviesť: 

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je 
dodávateľ platcom DPH). Konečná cena bude zahŕňať všetky náklady dodávateľa, t.j. 
okrem ceny za položku tiež dopravu na miesto sídla objednávateľa. 
 
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. 
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1. 

 
12.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 18.12.2015 do 12.00 hod. 
Cenové návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: vo@zsmarkusovce.sk.  

 
 
V Markušovciach dňa: 15.12.2015                      Ing. Iveta Dutková 



Príloha 1 - Nákup plynových kondenzačných teplovodných kotlov_určenie PHZ

Položka Miesto plnenia Jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 

v € bez DPH

Cena celkom za položku

v € bez DPH

plynový kondenzačný teplovodný 

kotol typu Vaillant VU 1006/5-5 

ecoTECplus, s tepelným výkonom 

19,2 – 95,2 kW, tepelným 

príkonom 20,7 – 102,8 kW, s 

pripojením zemného plynu G1”, 

typ spotrebiča “B” (nútený odťah), 

pri vstupnom tlaku plynu 2 kPa, so 

spotrebou zemného plynu na 

jeden kotol 10,1 m3/hod. 

kotolňa

Základnej školy s materskou 

školou Markušovce

ks 3 0,000 €

dopravné služby do sídla 

objednávateľa

Základná škola s materskou 

školou Markušovce
x 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:


