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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)  

 

 

 

 

ODDIEL I. 

Identifikácia osoby podľa § 8 zákona (ďalej len „obstarávateľ“) 

 

 

1.1 Názov organizácie: kosťova s.r.o. 

sídlo: FloraVilla, Osloboditeľov 3, 013 13 Rajecké Teplice, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 50411/L 

Zastúpená: Ing. Anna Kostolná, konateľka, anna@kostova.sk 

Kontaktná osoba: Peter Kostolný, +421 907 356 331, peter@kostova.sk  

IČO: 44 476 850,  

IČ DPH: SK 2022 719369 

IBAN: SK96 8330 0000 0022 0039 2052 

 

 

 

ODDIEL II. 

Predmet zákazky 

 

2.1 Názov predmetu zákazky:  

„Dodanie zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – fotovoltický 

systém so záložnou batériou“  

 

2.2 Druh zákazky: 

       Stavebné práce, tovar s montážou 

 

2.3 Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Kraj:  Žilinský 

Okres: Žilina 

Adresa: FloraVilla, Osloboditeľov 92/ 3, 013 13 Rajecké Teplice 

 

2.4 Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie fotovoltického systému so záložnou batériou bližšie 

špecifikovaného v bode 2.7 a dodaného za obchodných podmienok podľa Prílohy 

č. 2 Návrh Zmluvy o dielo tejto Výzvy. 

  
2.5 Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):  

45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, 

ubytovanie a reštauračné stravovanie 

45310000-3 Elektroinštalačné práce  

31712331-9  Fotovoltické články 
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2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 

Obstarávateľ uskutočňuje tento prieskum trhu v súlade s § 6 zákona o verejnom 

obstarávaní s následným využitím doručených – poskytnutých informácií pre 

zabezpečenie postupu zadávania zákazky pre výber dodávateľa príslušným 

postupom zadávania zákazky na daný predmet podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní, výhradne však po preukázaní predpokladanej hodnoty zákazky 

zodpovedajúcej finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou.  

 

2.7 Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky: 

 Technické požiadavky na predmet zákazky: 

Fotovoltický systém so záložnou batériou musí mať inštalovaný výkon min. 10,5 kWe. 

Fotovoltický systém so záložnou batériou musí obsahovať: 

- Maximálny počet fotovoltických panelov: 24 ks (viac neumožňujú priestorové 

možnosti umiestnenia (strechy), 

- Regulátor a menič, 

- Elektromer, 

- Podporné konštrukcie, montážny materiál, fotovoltické káble s príslušenstvom, 

elektromateriál. 

Fotovoltické panely budú umiestnené na streche dvojpodlažného objektu (2 

podlažia + podkrovie), ktorá je čiastočne šikmá a čiastočne plochá. 8 panelov bude 

umiestnených na šikmej časti strechy s krytinou z falcovaného plechu, 6 panelov 

bude umiestnených na plochej časti strechy na podpornej konštrukcii a 10 panelov 

bude umiestnených na podpornej konštrukcii zavesenej na oceľovom zábradlí. 

Prílohou Výzvy je pôdorys strechy a fotodokumentácia. 

Dodanie systému zahŕňa samotnú dodávku, inštaláciu, uvedenie systému do 

prevádzky a zaškolenie obsluhy. 

 

2.8 Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):  

 Nevyžaduje sa. 

 

2.9 Lehota plnenia predmetu zákazky: 

Do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.  

 

2.10 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky: 

Nevyžaduje sa. 

 

2.11 Kontrola a prevzatie predmetu zákazky: 

 Podľa Článku III Zmluvy o dielo. 

 

2.12 Rozdelenie predmetu zákazky: 

          Obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 

2.13 Variantné riešenie: 

           Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

2.14 Výsledok postupu verejného obstarávania: 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej aj len „zmluva“).  
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ODDIEL III. 

Cenová ponuka uchádzača 

 

3.1 Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

3.1.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

Ponuka bude doručená na e-mailovú adresu: anna@kostova.sk.  

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „CENOVÁ PONUKA: „Fotovoltický 

systém“. Cenová ponuka podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym 

orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 

uchádzača a následne scan ponuky vrátane príloh musí byť doručený 

v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. 

 

3.2 Cenovú ponuku a ďalšie písomnosti predkladá uchádzač v štátnom (slovenskom) 

jazyku. 

 

3.3 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku k predmetu tejto zákazky. 

 

3.5 Lehota na predloženie cenovej ponuky: 

 27.01.2023 do 12:00 hod. 

 

3.6 Obsah cenovej ponuky uchádzača: 

 Ponuka musí obsahovať: 

3.6.1 Vyplnenú Prílohu č. 1 – Cenová ponuka ako sken dokumentu. Uchádzačom 

navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky a  musí byť stanovená ako pevná konečná cena vyjadrená v eurách. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, označí túto skutočnosť v tejto Prílohe. 

3.6.2 Prílohu č. 2 – Návrh Zmluvy o Dielo k Výzve s vyplnenými cenami ako sken. 

Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý 

je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

3.6.3 Vyplnenú Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov ako 

sken dokumentu. 

3.6.4 Doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa 

bodu 3.8 tejto Výzvy, t.j. sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, pričom 

obstarávateľ bude akceptovať aj informatívny výpis z internetovej stránky 

www.orsr.sk. 

3.6.5 Preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky – návrh riešenia 

dodávaného fotovoltického systému. 

 

3.7 Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk: 

3.7.1 Cenové ponuky jednotlivých uchádzačov budú vyhodnocované v súlade s § 

44 ods. 3 písm. c) zákona. 

3.7.2 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia navrhovaná 

cena bez DPH, u neplatcu cena celkom za celý predmet zákazky, teda na 

základe najnižšej ceny. 

3.7.3 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien 

za realizáciu predmetu zákazky vyjadrených v eurách uvedených v 

jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.    

3.7.4 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej cenovej ponuke 

navrhne najnižšiu celkovú cenu bez DPH, prípadne cenu celkom za celý 
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predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom 

zákazky. 

 

3.8     Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 

 zákona: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa 

ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona predložením dokladu o oprávnení dodávať 

tovar, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky. 

 

3.9  Obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Neexistenciu dôvodu na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona uchádzač preukazuje doložením čestného vyhlásenia, 

v ktorom prehlasuje, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

f) zákona (Príloha č. 3 tejto Výzvy). 

 

 

ODDIEL IV. 

Podmienky financovania a platobné podmienky 

 

4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z fondov EÚ, z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), špecifický cieľ 4.1.1 na základe 79. 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len „NFP“) a z prostriedkov obstarávateľa. Obstarávateľ uhradí predmet 

obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry - daňového dokladu fakturáciou 

za prevedené plnenie zmluvy. Zhotoviteľ bude mať možnosť vystaviť zálohovú faktúru 

vo výške 80% po účinnosti zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia. 

 

4.2 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra 

nebude obsahovať, Odberateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť dodávateľovi spolu 

s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie  lehoty 

splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

 

4.3 Obstarávateľ poskytuje možnosť vystaviť zálohovú faktúru na plnenie zmluvy podľa 

čl. 2.3 návrhu Zmluvy o dielo. 

 

4.4 K faktúre je potrebné priložiť:  

 Preberací-odovzdávací protokol potvrdený povereným zástupcom kupujúceho 

 a predávajúceho. 

 

 

ODDIEL V. 

Doplňujúce informácie 

 

5.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať dodanie predmetu zákazky. Návrh 

zmluvy obsahuje tzv. „odkladný účinok“, tzn., že dodanie predmetu zákazky je 

podmienené získaním NFP z OP KŽP, špecifický cieľ 4.1.1 na základe 79. výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP.  
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5.2 Obstarávateľ po úplnom vyhodnotení cenových ponúk oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným 

uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk. Úspešného 

uchádzača vyzve na podpis zmluvy a doručenie originálov dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti podľa bodu 3.8 a 3.9 tejto Výzvy. 

 

5.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša 

uchádzač, bez finančných nárokov voči obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

5.4 Cenové ponuky doručené obstarávateľovi sa uchádzačom nevracajú. Obstarávateľ 

ich uchová ako súčasť dokumentácie k obstaraniu predmetu zákazky. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 17.01.2023 

 

 

 

                                                                                                  

       Ing. Anna Kostolná 

       konateľka         

                                                                                                                                      

 

 

Prílohy:    

Príloha č. 1 – Cenová ponuka + čestné vyhlásenie 

Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo  

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov  

Príloha č. 4 – Pôdorys strechy  

Príloha č. 5 – Fotodokumentácia  

 

 


