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For – Euro consulting, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 
v mene spoločnosti  Imrich Goliaš - LIANA-GOLF, Lopuchovská 734/1, Raslavice 086 41  
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

 
Imrich Goliaš - LIANA-GOLF, Lopuchovská 734/1, Raslavice 086 41 v súlade so zákonom § 117 zákona 
NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva 
na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Imrich Goliaš - LIANA-GOLF 
Sídlo:  Lopuchovská 734/1, Raslavice 086 41  
IČO: 10662766 
IČ DPH: SK1020703475 
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Ivana Hodošiová, For – Euro consulting, s.r.o.,  
Vilová 2, 851 01 Bratislava, tel: 02/6353 1231, e-mail: hodosiova@foreuro.sk 

 
2. Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti v podniku 
 

3. Miesto predmetu zákazky: Raslavice 
 

4. Čas trvania zmluvy (zákazky): do 30.11.2019 
 

5. Druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., stavebné práce 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 107 313,00 EUR 
 

7. Opis predmetu zákazky:  
 

45321000-3 - Tepelnoizolačné práce 
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia 
09332000-5 - Solárne zariadenia 
44622100-7 - Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla 
42123000-7 – Kompresory 

 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia výrobných priestorov podniku a s cieľom zníženia energetickej 
náročnosti, podľa  zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  Predmetom zákazky bude: 
- zateplenie strechy a obvodového plášťa budovy 
- rekonštrukcia klimatizačného systému 
- rekonštrukcia osvetlenia, vzduchotechniky a systému výroby stlačeného vzduchu 
- inštalácia solárnych panelov na ohrev teplej vody. 
 

Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch. 
 

8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena (EUR, bez DPH) 
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Zákazka nie je 
rozdelená na časti. 
 

9. Stanovenie zmluvných podmienok:  
Zadávateľ zákazky podpíše s dodávateľom Zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona 
č. 513/91 Zb. Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk: do 12.03.2019, 10:00 
hod. Ponuku je potrebné zaslať e-mailom na adresu: hodosiova@foreuro.sk. 

 

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  
Uchádzač musí preukázať, že  je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom 
zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch. 
 


