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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY :  

 

 „Nafukovacia tenisová hala“   

 

Zákazka s nízkou hodnotou  na uskutočnenie stavebných prác  

Zadávaná podľa §117  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 

 

V Nových Zámkoch, dňa  14.08.2020 

 ------------------------------ 
   Ing. Ľudovít Lebó  
 riaditeľ organizácie  

 

 

podklady vypracoval podľa z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a poskytnutej dokumentácie verejným obstarávateľom: 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa 14.08.2020 _____________________ 

 Mgr. Gabriela Parma Šubová 
 právnik organizácie  
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1. Predmet zákazky 

Názov zákazky :   „Nafukovacia tenisová hala“ 
Predpokladaná hodnota zákazky : 103 400 bez DPH  
Druh zákazky : stavebné práce  

2. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania predmetu zákazky : Kraj: Nitriansky, Okres : Nové Zámky, Obec : Nové Zámky, Štát : Slovenská 
republika, miesto : katastrálne územie Nové Zámky, NUTS kód : SK 023 
Dielo bude realizované v areály tenisových kurtov na Čerešňovej ulici v Nových Zámkoch. Pozemky sa 
nachádzajú v intraviláne zastavaného územia obce v katastrálnom území Nové Zámky. 
 

3. Opis obstarávania 

Predmetom zákazky je stavba nafukovacej tenisovej haly.  
 
Opis predmetu zákazky:  
 

Technická špecifikácia haly a technológie haly: 

Certifikovaný dvojplášťový systém s koeficientom U =1,8 (predložiť certifikát alt. prehlásenie o zhode alebo 

čestné prehlásenie výrobcu). 

Špecifikácia systému: 

HALA 

PLÁŠŤ: 

- dvojplášťový systém s koeficientom U =1,8 na prekrytie dvoch kurtov. Rozmer plochy prekrytia cca. 36x36m 

(predložiť technický výkres riešenia na základe prehliadky areálu).  

- plášte majú byť od seba úplne oddelené po celej ploche (plachty nemôžu byť spojené k sebe so zvarom, aby sa 

zabezpečila čo najväčšia izolácia).  Krycí dvojmembránový plášť je bez tepelných mostov, membrány - plachty sú 

od seba vzdialené min. 30 – 50 cm – alebo alt. systém zabezpečujúci , koeficient prestupu tepla U = 1,8  

 OVLÁDANIE HALY: 

 - SMART ovládanie základnej technológie haly cez mobilný telefón (Android alebo Apple) v slovenskom alebo 

v českom jazyku ako osvetlenie, kúrenie, ovládanie tlaku (destratifikátory, odvetrávacie mriežky)  s možnosťou 

rozšírenia systému podľa požiadavky a potreby verejného obstarávateľa. Možnosť online zálohovania dát 

o prevádzke.  

Možnosťou nastavenia rôznej úrovne prístupu k ovládaniu a to minimálne dvoch  úrovní napr. SPRÁVCA 

(monitoring a ovládanie) a úroveň napr. KONTROLA (len monitoring). Možnosť naprogramovania automatizácie 

technológie  min. svetla a vykurovania podľa časového harmonogramu (denný, týždenný a pod.) Možnosť 

nastavenia scén (zapnutie- prevádzka- vypnutie). Hala musí byť počas automatickej funkcie zároveň aj manuálne 

ovládateľná.  SMS notifikácie o chybovom stave (pokles tlaku, výpadok prúdu apod.). 

- Manuálne ovládanie -  hala musí mať v prípade poruchy systému možnosť aj manuálneho ovládania a 

možnosť manuálneho vstupu počas automatickej prevádzky.  

- Kotvenie haly do železobetónového základu kotviacim rámom. V prípade dohody môže výrobu  základov 

zabezpečiť aj  objednávateľ na základe výkresovej dokumentácie dodávateľa haly. Za správnosť výkresovej 

dokumentácie zodpovedá dodávateľ haly! 
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VYKUROVANIE HALY: 

- Ventilačná vykurovacia jednotka s plynovým horákom o výkonu min. 320 kW, prietok vzduchu: min. 18 000 

m3/h. Jednotka má byť riadená frekvenčným meničom, motor s výkonom min. 7,5 kW s možnosťou riadenia 

a kontroly s aplikáciou cez mobilný telefón (Android alebo Apple) 

OSVETLENIE HALY: 

- LED osvetlenie s priamym svetlom určené pre tenisový šport s výkonom svietivosti min 450 lux. s možnosťou 

riadenia a kontroly s aplikáciou cez mobilný telefón (Android alebo Apple). Počet kusov min. 36 ks.  Osvetlenie 

haly po celej ploche min. 390 lux. 

ZÁLOŽNÝ ZDROJ: 

- Záložná dieselová jednotka s výkonom min. 14 000 m3. 

DVERE: 

- vstupné dvere – otočné o priemeru min 180 cm 

- núdzové dvere – min. rozmer 120 x 220 cm 

Spoločný slovník obstarávania CPV:  

 45000000-7- stavebné práce  

 31000000-6 – osvetlenie 

 44221200-7 -dvere 
 

4. Variantné riešenia  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať.  
 

5. Zdroj finančných prostriedkov  

5.1 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálového transféru mesta Nové Zámky . 
a) Verejný obstarávateľ si môže na základe dojednaných zmluvných podmienok s víťazným uchádzačom ( 

zhotoviteľom) v zmluve o dielo dohodnúť zálohu na realizáciu predmetu zákazky  a to maximálne vo výške 
50%  hodnoty celkovej ceny diela. Uvedenú sumu uhradí verejný obstarávateľ na účet zhotoviteľa na  základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní.  

b) Zostatkovú  časť celkovej ceny diela uhradí do 30 dní odo dňa prevzatia diela na základe preberacieho 
protokolu , ak bude dielo bez vád a bude v súlade so zmluvou o dielo a výkresovou dokumentáciou. Uvedenú 
sumu uhradí verejný obstarávateľ na účet zhotoviteľa na  základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  

 

6. Lehota viazanosti ponúk  

6.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty  na predkladanie ponúk až do lehoty viazanosti 

ponúk stanovenej verejným obstarávateľom a to do  31.10.2020. 

6.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany záujemcov/ uchádzačov alebo  iných objektívnych 

dôvodov môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi 

záujemcom/ uchádzačom zmenu, resp. predĺženie lehoty viazanosti ponúk pred jej uplynutím. 

7. Typ zmluvy a lehota dodania predmetu zákazky  

7.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 536 
a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona 
o verejnom obstarávaní. (ďalej len zmluva ). 

7.2 Lehota dodania predmetu zákazky najneskôr do 60 dní odo dňa uzavretia zmluvy o dielo . 
7.3 Zmluva o dielo bude uzavretá na dobu určitú. Začiatok realizácie diela je v deň odovzdania staveniska 

úspešnému uchádzačovi . V prípade, že úspešný uchádzač bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, môže 
verejný obstarávateľ od zmluvy jednostranné odstúpiť. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/6346
https://www.uvostat.sk/cpvkod/2087
https://www.uvostat.sk/cpvkod/6032


 
 Výzva na predkladanie ponúk – „Nafukovacia tenisová hala“  

 
 

4 
 

záznam z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán.  

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

8.1 Navrhovaná cena v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v eurách. 

8.2 V rámci tohto verejného obstarávania je určená maximálny objem finančných prostriedkov bez DPH vo výške 

určenej predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 103 400 € bez DPH.  

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky a podmienky účasti  

9.1 Obhliadka sa uskutoční v dňoch 17.08.2020 -  25.08.2020  na základe dohody a vopred upresneného termínu  
      s poverenou osobou verejného obstarávateľa, ktorou je Ing. Ľudovít Lebó,  tel : + 421 918 549 162 ,                                      
     email : lebo@novovital.sk  
9.2 Účelom obhliadky bude podrobné oboznámenie sa záujemcov s územím a miestom dodania predmetu  
      zákazky.  
9.3 Podmienkou účasti je spôsobilosť na dodanie a realizáciu predmetu zákazky v súlade s oprávnením na 

podnikanie uvedenom v Obchodnom / Živnostenskom registri uchádzača.    
 

10. Ponuka   

10.1 Cena určená uchádzačom za dodanie predmetu zákazky v ponuke  je pre uchádzača záväzná a konečná a 
platí pre zhotovenie celého diela , v zmysle tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky a výkresovej 
dokumentácie. 

10.2 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorým je hospodárskym subjektom, ktorý na trhu uskutočňuje stavebné 
práce , čiže má požadovaným predmet zákazky uvedený v predmete svojej činnosti ( charakter predmetu 
činnosti musí byť uskutočňovanie stavebných prác). 

 

11. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

11.1 Ponuky uchádzačov je možné doručiť na adresu: Doručovanie poštou/osobne:  Novovital, Hlavné námestie 7, 
940 35  Slovenská republika alebo elektronicky na email : parma.subova@novovital.sk 

11.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  28.08.2020  o 12:00 hod. miestneho času. 
11.3 Kontaktná osoba na verejné obstarávanie  : Mgr. Gabriela Parma Šubová, email: parma.subova@novovital.sk,  
 

12. Vyhodnotenie ponúk  

 
12.1  Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe kritéria najnižšej ceny  

12.2  Po vyhodnotený všetkých predložených ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým účastníkom 

úspešného uchádzača najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lebo@novovital.sk
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