
 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Názov zákazky:   
Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti Igor Danaj - stavebné práce  

 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní: 
 
Názov:    Igor Danaj   
Sídlo:    032 12 Dúbrava 49  
IČO:    14175509 
registrácia v ŽRSR:  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, č. živ.registra: 505-3759 
 
Kontaktné údaje pre proces verejného obstarávania: 
    Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 

Ing. Beáta Topoľská 
Tel.: 0903 373 414 
e-mail: enixasro@gmail.com  

 
3. Predmet zákazky – verejného obstarávania: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti v podniku 
Igor Danaj, ktorými dôjde k zníženiu spotreby energie pri prevádzke priemyselnej budovy - 
výrobnej haly na výrobu okien v obci Gôtovany č. 205. Realizácia stavebných prác prispeje k 
celkovému zníženiu energetickej náročnosti v podniku Igor Danaj. 
 
Položkovite je predmet obstarávania definovaný vo výkaze výmer. 
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo 
typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých 
funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. T.z. Uchádzačom je umožnené pri 
položkách, kde by eventuálne mohol byť uvedený názov, výrobca, typové označenie a pod. 
ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiály Pri použití ekvivalentných druhov 
materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 
vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. Uchádzač má povinnosť na 
ekvivalentný výrobok/položku písomne vo svojej ponuke upozorniť. 
 
CPV kód: 45000000-7 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 178 509,93 EUR bez DPH 
 

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie, ide o jeden vecne, logicky spojený predmet 
obstarávania, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky: 



 
Zmluva o dielo. 
 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu. 
 
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy 
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,  a v 
prípade zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v rozsahu minimálne podľa ods. 
3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní podľa znenia zmluvy o dielo. 
 

8. Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností 
prijímateľa pomoci 
 
Lehota plnenia nesmie byť dlhšia ako 6 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, uchádzač 
spracuje harmonogram ako neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo. 
Ďalšie podmienky - viď zmluva o dielo. 
 

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:   
 
Do 24.2.2021 do 09:00 hod.  
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín  
 
Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 24.2.2021 o 11:00 hod. v Enixa, s.r.o.. 
 

10. Podmienky účasti: 
 

Osobné postavenie 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom 
obstarávaní").  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 
2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o 
verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená 
vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je 
dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným 
verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné 



stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby 
bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za 
hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Uchádzač 
môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným 
vyhlásením. 
 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom 
o verejnom obstarávaní.  
 

11. Obsah ponuky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky: 
Ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako originál alebo overená 
kópia dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou, kuriérom alebo osobne, v lehote 
na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné: 
 

a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
kontaktné údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail,  s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,  

b) doklady podľa § 32 Osobné postavenie (podľa bodu 10 tejto výzvy),  
c) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný za uchádzač 

oprávnenou osobou, 
d) za uchádzača doplnená na vynechaných miestach a podpísaná zmluva o dielo s prílohami 

(1x), 
e) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy tejto výzvy.  

 
Rozpočet diela spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým 
rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov. 
Rekapitulácia nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Uchádzač pri 
oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer. 
Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. 
Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela, cena 
celkom za každú položku bude so zaokrúhlením na 2 des. Miesta. 
 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie výkazu výmer na CD príp. inom 
elektronickom médiu v programe MS Excel.  
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo 
typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých 
minimálnych požadovaných parametrov a vlastností. 
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa 
pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (informácie podľa 
§ 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). 
 
Doklady predložené v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem dokladu 
preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu alebo doklad z registra na 
internete, ktorý verejný obstarávateľ v predmetnom registri overí.  
Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. 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. Ak 
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 
 

12.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
  
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR bez DPH, t.z. ponuková cena v € bez 
DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu.  Cena musí byť 
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní 
s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie 
úspešného uchádzača.  
 
Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti, požiadavky na 
predmet obstarávania a predloží ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky. 
 

13. Hlavné podmienky prípravy, financovania a ďalšie k úspešnej realizácii predmetu 
zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu SR v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia a vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. 
Dôrazne odporúčame záujemcom a uchádzačom, aby venovali pozornosť zneniu 
zmluvných podmienok uvedených v zmluve o dielo. 
Podmienky financovania, fakturačné a platobné podmienky spolu s ďalšími podmienky 
spolupráce sú upravené v zmluve o dielo, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto 
výzve. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
 

 
 
.......................................................... 

                                                                                                   Ing. Beáta Topoľská 
               osoba splnomocnená na VO 

 
 
 
 
11.2.2021 

 
       

 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo 
Príloha č. 4 – Výkaz výmer 
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia 
 

 

 

 

 


