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Výzva na predloženie ponuky 
 
 

 SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, Svidník 
 
  
 

Potenciálny záujemca/uchádzač 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

SLUŽBYT, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle §9 ods. 3 pís. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  
 

„Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
Obstarávateľ v zmysle §9 ods. 3 pís. c)  ZVO:  
Názov obstarávateľa: SLUŽBYT, s.r.o. 
Sídlo: Karpatská 56, 089 01 Svidník 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Gabriel Kaliňák, konateľ  

Ing. Michal Husár, konateľ 

IČO: 31675361         

DIČ: 2020526937         

IČ DPH:   SK2020526937 

Tel.: +421 54 752 22 50         

E-mail:     husarm@sluzbyt.sk 

Internetová stránka: www.sluzbyt.sk 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Jozef Ferenc, Prešovská 600/3, 082 12 Kapušany, 
IČO: 51309408, verejneobstaravanie446@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Jozef Ferenc, Prešovská 600/3, 082 12 Kapušany, 
verejneobstaravanie446@gmail.com, mobil: 0905 298 434 

4. Predmet obstarávania: Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7  

Ako obnoviteľný zdroj energie pre predohrev teplej vody sa navrhuje systém solárnych kolektorov. 
Na potrubie studenej vody, ktorá je vedená do výmenníkovej stanice zabezpečujúcej ohrev teplej 
vody bude napojený systém solárnych kolektorov, ktorý bude pozostávať zo solárnych kolektorov, 
izolovaného potrubia, akumulačných zásobníkov, doskového výmenníka a čerpadlovej skupiny s 
príslušenstvom. Systém solárnych kolektorov bude tvoriť 48 ks solárno-termických kolektorov 
umiestnených na streche budovy kotolne K 7. Solárny systém bude odovzdávať tepelnú energiu 
pomocou doskového výmenníka, za ktorým bude ohriata voda vedená do akumulačných nádrží. 
Akumulačné nádoby sa navrhujú 3 ks, každá objemu 2000 litrov. Z akumulačných nádrží bude 
voda vedená do jestvujúcej výmenníkovej stanice, kde sa v prípade potreby dohreje systémom na 
požadovanú teplotu.  

CPV kód: 45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo  
Návrh zmluvných podmienok je prílohou výzvy. Zmluvu uchádzač v ponuke nepredkladá. Zmluvu 
predkladá až úspešný uchádzač. 
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V zmluve bude zakotvená rozväzovacia podmienku, ktorou je neschválenie zákazky v rámci 
kontroly VO zo strany SO (t.j. doručenie správy z kontroly VO s týmto záverom prijímateľovi). 

Zároveň bude v zmluve ukotvené právo obstarávateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 
s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi obstarávateľom a 
dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania stavebných prác. 

Zmluva bude obsahovať zmluvné ustanovenie týkajúce sa povinnosti dodávateľa strpieť výkon 
kontroly alebo auditu.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu,  

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Ako obnoviteľný zdroj energie pre predohrev teplej vody sa navrhuje systém solárnych kolektorov. 
Na potrubie studenej vody, ktorá je vedená do výmenníkovej stanice zabezpečujúcej ohrev teplej 
vody bude napojený systém solárnych kolektorov, ktorý bude pozostávať zo solárnych kolektorov, 
izolovaného potrubia, akumulačných zásobníkov, doskového výmenníka a čerpadlovej skupiny s 
príslušenstvom. Systém solárnych kolektorov bude tvoriť 48 ks solárno-termických kolektorov 
umiestnených na streche budovy kotolne K 7. Solárny systém bude odovzdávať tepelnú energiu 
pomocou doskového výmenníka, za ktorým bude ohriata voda vedená do akumulačných nádrží. 
Akumulačné nádoby sa navrhujú 3 ks, každá objemu 2000 litrov. Z akumulačných nádrží bude 
voda vedená do jestvujúcej výmenníkovej stanice, kde sa v prípade potreby dohreje systémom na 
požadovanú teplotu.  

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentáciu a vo výkaze výmer, ktoré 
tvoria prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk (Príloha č. 1, Príloha č. 2).  
 

Od uchádzača sa vyžaduje, aby si spolu so zadaním výkazov výmer naštudoval aj všetky ostatné 
poskytnuté súvisiace dokumenty (technicko-kvalitatívne podmienky uvedené v technických 
správach, výkresovú dokumentáciu, obchodné podmienky uvedené v návrhu zmluvy), aby sa 
dôkladne oboznámil s detailným popisom vykonávaných stavebných prác a dodávok a so 
spôsobom, akým sa vykonajú. V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných 
výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že je uvedený 
príkladmo a môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, však musí 
dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. V 
prípade uplatnenia ekvivalentov uchádzač predloží prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a 
zariadení, samostatný očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, alebo 
iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a 
funkčné vlastnosti ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty a 
doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhovaného 
ekvivalentného výrobku/materiálu.  

Záujemcom sa umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sami overili a získali 
potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie záväznej ponuky tak, aby zohľadňovala 
všetky náklady na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania 
predmetu zákazky znáša uchádzač. Obhliadku miesta predmetu zákazky je potrebné vopred 
dohodnúť telefonicky u kontaktnej osoby obstarávateľa: Ján Frančák, mobil: +421 905 553 854. 
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky získaných v rámci obhliadky miesta 
plnenia, bude záujemcom poskytnuté na základe otázok záujemcu zaslaných emailom na adresu: 
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verejneobstaravanie446@gmail.com. Zároveň bude poskytnuté všetkým záujemcom, ktorí sú 
známi prostredníctvom vysvetlenia a bude zabezpečený jeho neobmedzený, úplný a priamy 
prístup na webovej stránke verejného obstarávateľa a vzhľadom na použitý postup zadávania 
zákazky a zdroj financovania následne aj na: www.partnerskadohoda.gov.sk. Z  uvedeného 
dôvodu sa záujemcom odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko 
prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 82 692,50 EUR bez DPH  
8. Miesto dodania predmetu zákazky: SK, Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Svidník, k.ú. 

Svidník,  LV č. 3087 , parcela v nájme žiadateľa: p. č. 1180/97, budova so súpisným číslom 758  
9. Termín dodania: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 6 mesiacov 
od odovzdania staveniska 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy: 1. 
Projektová dokumentácia, 2. Výkaz výmer – zadanie pre ponuku, 3.Návrh na plnenie kritérií, 4. 
Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov, 5. Čestné vyhlásenie vo veci 
subdodávateľov, 6. Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov, 7. Čestné vyhlásenie 
uchádzača, 8. Návrh Zmluvy o dielo.  

12. Financovanie predmetu zákazky: EŠIF - Operačný program: Kvalita životného prostredia 
a vlastné zdroje obstarávateľa.  

13. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 21.05.2021 do 12:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty sa nebudú vyhodnocovať.  

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

 Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu: verejneobstaravanie446@gmail.com. Elektronickú 
ponuku žiadame predložiť vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená 
pred zmenou jej obsahu. 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – SLUŽBYT“.  

Uchádzačom predložená vyplnená Príloha č, 2. Výkaz výmer – zadanie pre ponuku, p. č. 3.Návrh 
na plnenie kritérií, p. č. 4. Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov, p.č. 5. 
Čestné vyhlásenie vo veci subdodávateľov, p.č. 6. Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu 
záujmov, p. č. 7 Čestné vyhlásenie uchádzača všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym 
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doklady podľa 
bodu 16. tejto výzvy (len vyžadované: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti), následne oskenované (scan) a 
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

Pozn.  

Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného 
obstarávateľa je max. 10 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty 
presahuje tento limit, Obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a 
na túto skutočnosť obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu 
uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „CENOVÁ PONUKA – SLUŽBYT“, 2. časť cenovej 
ponuky - „CENOVÁ PONUKA – SLUŽBYT“ a atď.  

 Ponuku v listinnej podobe: 

Uchádzač predloží na adresu: v písomnej podobe a to osobne, prostredníctvom pošty či iného 
doručovateľa na adresu: Ing. Jozef Ferenc, Prešovská 600/3, 082 12 Kapušany. 

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ!“ a „CENOVÁ PONUKA – SLUŽBYT“. 

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, 
adresa). V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená v 1 
vyhotovení vyplnená vyplnená Príloha č, 2. Výkaz výmer – zadanie pre ponuku, p. č. 3.Návrh na 
plnenie kritérií, p. č. 4. Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov, p.č. 5. Čestné 
vyhlásenie vo veci subdodávateľov, p.č. 6. Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov, p. 
č. 7. Čestné vyhlásenie uchádzača všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doklady podľa bodu 16. tejto 



 

4 
 

výzvy (len vyžadované: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 
vyššie uvedenú adresu. 

Obstarávateľ odporúča uchádzačom uprednostnenie doručenia ponuky poštou, alebo 
elektronického predloženia ponuky pred osobným doručením, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v 
súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19.  

V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné 
odovzdanie ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 298 434 a striktne dodržiavať 
aktuálne platné hygienické protipandemické opatrenia.  

Ponuku zasielanú v elektronickej podobe môže uchádzať zašifrovať heslom. Pokyny k otvoreniu 
ponuky je nutné oznámiť emailom, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do uplynutia lehoty 
na otváranie ponúk uvedenej v nasledujúcom bode 17. výzvy. Zodpovednosť za sprístupnenie 
ponuky do uplynutia lehoty určenej na otváranie ponúk je výlučne na strane uchádzača. Verejný 
obstarávateľ môže/nemusí vyzvať uchádzača na sprístupnenie zašifrovanej ponuky. Ak ponuka 
nebude sprístupnená, verejný obstarávateľ nebude môcť ponuku vyhodnotiť. 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku.  

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky 
uvedená v návrhu na plnenie kritéria. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a 
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po 
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Na základe kritérií budú ponuky zoradené 
vzostupne a budú sa vyhodnocovať v stanovenom poradí. Ponuka, ktorá sa umiestni na 
predbežnom prvom mieste bude vyhodnotená z hľadiska splnenia podmienok účasti a z 
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača (z 
dôvodu nesplnenia podmienok účasti a/alebo požiadaviek na predmet zákazky), vyhodnotí sa 
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom 
poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Cenovú ponuku uchádzača 
s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku prijme a 
ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a 
údaje: 

I. Požiadavky na predmet zákazky  

16.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria s Identifikačnými údajmi:  

Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo a 
email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. V 
Návrhu uchádzača na plnenie kritéria bude uvedený spôsob tvorby ceny na stavebné práce s uvedením 
celkovej ponúkanej ceny za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH. V prípade ak 
uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke. (Príloha č.3 tejto výzvy)  
16.2 Nacenený výkaz výmer podpísaný štatutárom uchádzača. (Príloha č. 2 tejto výzvy)  
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača musí byť 
vyjadrená v mene Eur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cenách.  
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Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť 
počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej 
dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s 
presnosťou na dve desatinné miesta. 

Uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová; nie je dovolené 
výkaz výmer akokoľvek pozmeňovať (poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek, meniť popis 
položky alebo množstvo mernej jednotky v položkách a pod.). Na ocenenie uchádzačmi je priložený výkaz 
výmer záväzný. 

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.  

16.3 Nacenený výkaz výmer v elektronickej podobe (v programe MS Excel, t.j. vo formáte .xls/.xlsx s 
použitím matematických funkcií SUM a ROUND so zaokrúhlením na dve desatinné miesta pre jednotkovú 
cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú položku).  

16.4 Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov – Príloha č. 4.  

Vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby 
oprávnenej konať za uchádzača.  

16.5 Čestné vyhlásenie uchádzača vo veci subdodávateľov – Príloha č. 5.  

Čestné vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby 
oprávnenej konať za uchádzača.  

16.6 Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov – Príloha č. 6. 

Čestné vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby 
oprávnenej konať za uchádzača.  

16.7 Čestné vyhlásenie uchádzača– Príloha č. 7.  

Čestné vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby 
oprávnenej konať za uchádzača.  

 
II. Podmienky účasti:  
16.8 Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona  

– musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky.  

- Uchádzač predkladá doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 
oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky a to: o živnostenské oprávnenie 
alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - 
podnikateľ ), môže byť aj výpis stiahnutý z internetu, aleboo výpis z obchodného registra (predkladá 
právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), môže byť aj výpis 
stiahnutý z internetu, alebo o Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.  

16.9 Technická a odborná spôsobilosť:  
16.9.1 k § 34 ods. 1 písm. b) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO  

Zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s 
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.  

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok , ak odberateľom:  

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah , 
na základe ktorého boli uskutočnené. 

V Zozname stavebných prác uchádzač uvedie zákazky o realizácii prác rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky v súhrnom objeme minimálne predpokladanej hodnoty zákazky, ktorý 
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preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Zoznam bude 
podpísaný uchádzačom. Uchádzač splnenie podmienky preukáže na základe dokladu/ov o realizácii prác 
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a súhrnom objeme zákazok min. 
predpokladanej hodnoty zákazky. Doklad o realizácii zákazky bude obsahovať krátky opis stavebných prác, 
cenu v eur bez DPH , miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác. V referenčnom liste uvedený kontakt 
a kontaktná osoba u ktorej je možné preveriť údaje uvedené v referenčnom liste. V prípade ak je referencia 
zverejnená v registri referencii vedenom ÚVO, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju 
Obstarávateľ preverí. Dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, 
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo 
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa 
kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
Uchádzač je zároveň povinný v ponuke zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom 
sa prepočet meny vykonal.  

16.9.2 Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. c) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO  

- min. jeden inštalatér fotovoltických a slnečných tepelných systémov s príslušným osvedčením 
vydaným oprávnenou autoritou - Ministerstvom hospodárstva SR, a.s. resp. iné osvedčenie vydané 
príslušným orgánom členského štátu.  

17. Otváranie ponúk: 21.05.2021 o 12:30 hod. na adrese určenej pre doručenie ponúk. 

18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Ponuky doručené v lehote na 
predkladanie ponúk budú označené poradovým číslom v tom poradí, v akom boli predložené. Pred 
otvorením ponúk sa overí ich neporušenosť. Následne na základe kritérií budú ponuky zoradené 
vzostupne a budú sa vyhodnocovať v zmysle bodu 15. tejto výzvy.  

19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Jozef Ferenc, 
verejneobstaravanie446@gmail.com, mobil: 0905 298 434 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
a) Obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou alebo elektronickou 
formou.  
b) Obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu,  

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 
c) Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Obstarávateľ vyzve 
úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo.  
d) Obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným 
uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi Obstarávateľom a 
úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.  
e) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je 
možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
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Prílohy:  
 

1. Projektová dokumentácia  
2. Výkaz výmer – zadanie pre ponuku 
3. Návrh na plnenie kritérií  
4. Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov  
5. Čestné vyhlásenie vo veci subdodávateľov  
6. Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov  
7. Čestné vyhlásenie uchádzača 
8. Návrh Zmluvy o dielo  

 
 
 
Prílohy Výzvy sú k dispozícii vrátane editovateľných formátov na nižšie uvedenej URL adrese: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jdPz0cKP7nfMfzR4EsiZ5VUJfXZoWajU?usp=sharing 
 


