
                                                                                                                   

 

T:   + 421 56 68 64191                      Bankové spojenie:   Prima  banka a.s. 

M:  + 421 917 793 302                     Č. ú.:  4204223001/5600 

 
  

 
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
 
IČO:  00325490  

DIČ:  2020739039 

V   Ý   Z   V  A   
 na predkladanie ponuky   

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou) 
Zákazka podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na uskutočnenie projekčných prác stavby . 
 

Predmet zákazky:    
 

Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti čerpadiel na kotolni Prof. Hlaváča  
______________________________________________________________________________________ 

 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

     Názov organizácie:                  Mesto  Michalovce  
     Štatutárny orgán:                     Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
     IČO:                                          00325 490 
     Adresa organizácie:                 Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
     Internetová adresa  
     organizácie (URL):                   www.michalovce.sk; 
     Kontaktná osoba:                     Ing. Gabriela Ivanová,      
     Telefón:                                    056 / 6864 191 
     Fax:                                          056 / 6443520 
     E-mail:                                      gabriela.ivanova@msumi.sk;,  
Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka , alebo objednávka 

Miesto dodania predmetu zákazky:  Mesto Michalovce, Mestský úrad 
 
Podrobný popis zákazky:  
Jestvujúci stav: 
Jestvujúce obehové čerpadlo NB 100-200, ktoré nespĺňa požadované parametre, treba vymeniť za 
nové s prietokom 100 m3/h. Druhé čerpadlo typu 125 NHA 315/270, ktoré nespĺňa požadované 
parametre, treba vymeniť za nové s prietokom 50 m3/h. 

 
Popis:  
Požadujeme spracovať technické riešenie, vrátane projektovej dokumentácie jestvujúcich 
obehových čerpadiel na kotolni Prof. Hlaváča. Návrh požadujeme vrátane ocenenia projektu, 
dodávky, montáže a uvedenia do prevádzky čerpadiel, s napojením na jestvujúce rozvody 
elektroinštalácií, regulačnej techniky a s napojením na centrálny dispečing. Novo navrhnuté 
čerpadlá navrhujeme značky Grundfos. 
 
 
Variantné riešenie:  Konzultovať s Domsprávom s.r.o. M:  0903 655422 p. Marek 
 

E:  gabriela.ivanova@msumi.sk                IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 
W:  www.michalovce.sk 

 

http://www.michalovce.sk/
mailto:gabriela.ivanova@msumi.sk


                                                                                                                  

T:   + 421 56 68 64191                      Bankové spojenie:   Prima  banka a.s. 

M:  + 421 917 793 302                     Č. ú.:  4204223001/5600 

E:  gabriela.ivanova@msumi.sk                IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 
W:  www.michalovce.sk 

 

 

 
 
 

Termín na dodanie predmetu zákazky:   
     doba dodania PD –  do 30. 6.2014  
 
Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:   

a) dňa  31.12.2013  do 12.00 hod.  

b) osobne u kontaktnej osoby na adrese verejného obstarávateľa, e-mailom na adresu kontaktnej   
             osoby  

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  
 

c) Obsah cenovej ponuky :   

- identifikačné údaje Vašej firmy 

      -  oprávnenie pre výkon činnosti ( výpis z registra) 

 

       Cena za dielo sa predkladá na jednotlivé teplovody jednou sumou, ktorá musí zahŕňať:  

- Cenu za spracovanie PD v rozsahu vykonávacieho projektu       . 

- Cenu za rozpočet 

- Cenu za zameranie skutkového stavu 

- Cenu za autorský dozor 

V prípade, že uchádzač nie je platcom  DPH, upozorní obstarávateľa na túto skutočnosť 

- Dobu realizácie  

 

Predpokladaná cena:                                               do      10 200.- € s DPH 

 
Kritérium  na hodnotenie ponúk: 

                   1.  Cena                                                                        100% 

Podmienky financovania: Poskytujúcemu  sa  neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 

financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 

 

Doplňujúce informácie:   

Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady. ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení zmluvy. 

 
                                                                           
V Michalovciach, dňa  16.12.2013 

 

                           Viliam Zahorčák 

 

                       v.r.     

 

                       primátor mesta 


