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Prípravné trhové konzultácie 
 

Verejný obstarávateľ viedol v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky 

prípravné trhové konzultácie. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 
Sídlo organizácie:  Pažítková 4, 821 01 Bratislava  
Zastúpený:  Rada riaditeľov 
IČO:    31 813 861 
IČ DPH:  SK 2021700549  
Bank. Spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808 

Kontaktná osoba: Ing., Ing.Arch. Jiří Zlámal 
Telefón:   +421 2 48234 973 
E-mail:    zlamal@unb.sk 
 
 
2. Predmet zákazky:  
 
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 
13, 813 69 Bratislava. 
 
 
3. Opis predmetu zákazky:  
 
Dodávka, osadenie, odstávka a demontáže rozvodov a zariadení potrebných pre napojenie 
novej a jestvujúcej technológie na rozvodový systém v zmysle projektovej dokumentácie 
potrebnej na osadenie nového teplovodného kotla (realizačnú projektovú dokumentáciu 
vyhotoví úspešný uchádzač a bude súčasťou celkovej dodávky predmetu zákazky), montáž 
a uvedenie do prevádzky teplovodného kotla požadovaných parametrov, vrátane napojenia 
na všetky médiá (voda, plyn, para, elektrika, odkal, odluh, komín, napojenie a kompatibilita 
s jestvujúcim komunikačným a riadiacim systémom), dodávky požadovaných technológií 
a vykonať tepelné izolácie a potrebné nátery na osadenie nového teplovodného kotla.  
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných 
stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, vyhotovenie projektovej 
dokumentácie skutkového stavu riešenia, dodanie pasportu kotla, vykonanie východiskových 
revízií elektroinštalácie a plynoinštalácie a vykonanie prvej úradnej skúšky tlakového celku. 
 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
  
45331110-0 Inštalovanie kotlov 
50531100-7 Opravy a údržba kotlov 
71321200-6 Projektovanie vykurovacích systémov 
71330000-0 Rôzne inžinierske služby 
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5. Verejný obstarávateľ oslovil, dňa 18.04.2017 nasledovné hospodárske subjekty: 
 
1. AMPERIA s.r.o. , Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava – Petržalka 
2. SIGNOS s.r.o., Tolstého 19B, 953 01 Zlaté Moravce 
3.HOSPING s.r.o. , Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava 
4. HOVAL Sk spol. s r.o., Rozvojová 2, 040 01 Košice 
 
Verený obstarávateľ oslovil hore uvedené hospodárke subjekty a požiadal ich o predloženie 
cenovej ponuky na požadovaný predmet zákazky. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako priemer obdržaných predpokladaných 
celkových cien za požadovaný predmet zákazky. 
 
 
7. Náklady spojené s trhovými konzultáciami:  
 
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša 
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
 
 
 

Vyhotovil: Ing., Ing.Arch.J.Zlámal 

odd.verejného obstarávania 


