
 

 
 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

1. Objednávateľ 
Enerbyt s.r.o  
943 01 Štúrovo, Lipová 1/939  
 

2. Predmet zákazky:  
vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti  „Sústava CZT 
Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie“   v rozsahu pre realizáciu stavby 
 
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

 
4. Predmet a rozsah predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej 
činnosti  „Sústava CZT Štúrovo – využívanie obnoviteľných zdrojov energie“  v zmysle 
doposiaľ vypracovaných podkladov 

Rozsah zákazky: 

A - Sprievodná správa  

B - Súhrnná technická správa  

C - Celková situácia stavby (situácia širších vzťahov, koordinačná situácia)  

D - Stavebná časť  

- stavebný objekt       

- Architektonické a stavebné riešenie stavby        

- Statika        

- Protipožiarna bezpečnosť stavby        

- Zdravotechnika (vnútorný vodovod a kanalizácia)         

- Elektroinštalácia vnútorná (vnútorné rozvody, osvetlenie)        

- Ochrana pred bleskom   

- Pripojenie na technickú infraštruktúru        

- Prípojka pitnej vody  

- Prípojka kanalizácie splaškovej    

- Prípojka kanalizácie dažďovej   

- Prípojka zemného plynu    

- Prípojka elektriny, NN  

- Komunikácie a spevnené plochy      

- Technologické prípojky   

- Prípojka geotermálnej vody  

- Prípojka kanalizácie pre geotermálnu vodu  

- Prípojka tepla pre hotel Thermal a wellness   

- Vyvedenie tepla do POS-1       

- pripojenie k sústave CZT        

- Stavebné úpravy  

E - Technologická časť (prevádzkové súbory)  



- technológia tepelného zdroja    

- Vykurovanie - strojné zariadenia       

- Rozvody geotermálnej vody        

- Plynové odberné zariadenie   

- Odvod spalín       

- Elektroinštalácia motorická       

- Meranie a regulácia   

- ST-OZE v POS 1 – pripojenie k sústave CZT        

- Vykurovanie - strojné zariadenia      

- Elektroinštalácia motorická        

- Meranie a regulácia  

F - Dočasná organizácia dopravy počas výstavby  

G - Projekt organizácie výstavby  

H - Rozpočet stavby  

 

Počet sád PD v uvedenom rozsahu : 6x tlačená forma, 1x digitálna forma (kompletná PD 

 

Požadovasný rozsah inžinierskej  činnosti:  

- stanoviská dotknutých organizácií k DSP 

- OÚŽP Nové Zámky, príslušné zložky životného prostredia (ovzdušie, odpady, vodná 

správa, ochrana prírody a krajiny) 

- správcovia inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanalizácia, zemný plyn, verejné 

osvetlenie, telekomunikačné a optické vedenia, vojenské diaľkové vedenia) 

- správcovia komunikácií, letecký úrad 

- inštitúcie štátnej správy (HaZZ ...) 

- odborné technické inštitúcie (Technická inšpekcia alebo pod.) 

- prípadne ďalšie stanoviská podľa požiadaviek miestne príslušného stavebného úradu.  

 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Trvanie zmluvy 31.08.2020 
Predpokladaný termín realizácie: jún -júl 2020 

 

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  zdrojov objednávateľa po protokolárnom 
odovzdaní  dokumentácie  

 
 

7. Predloženie cenovej ponuky: 
Záujemca predloží: 
-  cenový návrh za realizáciu predmetu zákazky podľa tejto výzvy-kalkuláciu ceny  

bez DPH  
- Ponuka môže byť doručená poštou  resp elektronicky  na riaditel@enerbyt.sk,  

energetik@enerbyt.sk, jantosik@enerbyt.sk 
 

8. Lehota na doručenie kompletných ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: do 08.00 hod. dňa 14.02.2020  

 

mailto:riaditel@enerbyt.sk
mailto:energetik@enerbyt.sk
mailto:jantosik@enerbyt.sk


9. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka / vrátane referencií/ 

10. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.09.2020  

 
11. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

- Podklady môže záujemca prevziať u objednávateľa  na základe predchádzajúcej 

žiadosti  

- Vyhodnotenie cenových ponúk sa plánuje do  28.02.2020 

- Obhliadka k realizácii predmetu zákazky možné dojednať u Ing Jantošíka 

tel:0917177444 resp. jantosik@enerbyt.sk  

- Žiadosti o vysvetlenie k predmetu zákazky je možné uplatniť mailom : 

energetik@enerbyt.sk  resp.  jantosik@enerbyt.sk  

- V prípade podania žiadosti o vysvetlenie budú odpovede na otázky poskytnuté  

emailom všetkým vyzvaným záujemcom. 

- Objednávateľ si vyhradzuje právo si vyžiadať od záujemcu aj iné potrebné  podklady 

potrebné k objektívnemu posúdeniu ponuky 

- Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i 

neúspešným záujemcom   

 

 
 
V Štúrove, dňa 22.01.2020 
 
            Ing Juraj Szórád 
 
                    konateľ  spoločnosti  
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