
 

 
 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

1. Objednávateľ 

Enerbyt s.r.o  

943 01 Štúrovo, Lipová 1/939  

 

2. Predmet zákazky:  

      Výmena podzemných potrubných vedení 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

 

4. Stručný opis a rozsah predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela v rozsahu úseku č.3,  v zmysle projektovej dokumentácie  

 

5. Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Štúrovo  

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 Len v rozsahu  PD  

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Trvanie zmluvy 31.09.2021 

Predpokladaný termín realizácie: júl- september .2021 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných  zdrojov objednávateľa 

Platobné podmienky: 

40%   po  dodaní potrubia na miesto stavby 

60%  po odovzdaní a prevzatí diela a po zahájení skúšobnej prevádzky  a  po odstránení 

zistených závad  

Zábezpeka  a zádržné sa nevyžaduje  

 

 

 



9. Predloženie cenovej ponuky: 

Záujemca predloží: 

-  cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, – Kalkulácia ceny  

bez DPH v zmysle výkazu výmer , pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 

- čestné vyhlásenie o tom, že je oprávnený vykonávať líniové stavby  a je držiteľom  platných 

povolení a osvedčení  o spôsobilosti vykonávať činnosti spojené  s dodávkou diela  

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

energetik@enerbyt.sk, jantosik@enerbyt.sk 

10. Lehota na doručenie kompletných ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 08.00 hod. dňa 14.05.2021  

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka / vrátane záruk, kvality  a kompatibilita použitých materiálov 

a pod/ 

12. Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.09.2021  

 

13. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

Projektovú dokumentáciu môže záujemca prevziať u objednávateľa / vieme zaslať aj elektronicky   

Vyhodnotenie cenových ponúk sa plánuje do  30.05.2021 

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  a 

jantosik@enerbyt.sk  

V prípade podania žiadosti o vysvetlenie budú odpovede na otázky poskytnuté  emailom všetkým 

vyzvaným záujemcom. 

Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným 

záujemcom   

 

V Štúrove, dňa 28.04.2021 

 

            Ing Juraj Szórád 

 

                    konateľ  spoločnosti  
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