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Výzva na predloženie ponuky 
 

KNK zamac, výrobné družstvo, Huta 100/28, 976 55 Ľubietová 
 

 
KNK zamac, výrobné družstvo, Huta 100/28, 976 55 Ľubietová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 
zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadam o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky 

 
„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: KNK zamac, výrobné družstvo 

Sídlo: Huta 100/28, 976 55 Ľubietová 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Bakajsa, konateľ 

IČO: 47209542 

Tel.:  +421 48 471 6827 

E-mail: info@knk-zamac.sk  

Internetová stránka: http://www.knk-zamac.sk/ 

 

Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Poštou, osobne: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava. 

Elektronicky: info@psagentura.sk 

Pracovná doba: PO – PIA 9:00 – 16:00 

Pri osobnom doručovaní ponuky je potrebné telefonovať na číslo +421 948 681 179. 

 

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ing. Peter Štefaňák, PhD. 

Ing. Lukáš Capcara 

3. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zníženie energetickej náročnosti 
spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo. 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo, v súlade s Prílohou č. 4 tejto Výzvy. 

 
Verejný obstarávateľ v rámci zmluvných podmienok požaduje zloženie výkonovej záruky a 
poistenie zodpovednosti za škodu. Bližšie informácie obsahuje Návrh Zmluvy o dielo ako Príloha č. 
4 tejto Výzvy a to v bodoch 5.1.1 a 8.2. písm. c). 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce.  
 
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov 
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce 
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa znižovania energetickej náročnosti budovy 
výmenou vzduchotechniky a rekonštrukciou kotolní K1, K2 a K3; t.j. výmenou kotlov s 
príslušenstvom a zabezpečovacími zariadeniami. Stavba je rozdelená na dve časti: 
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Časť 1.   Výmena vzduchotechniky 
Projekt vzduchotechniky rieši filtráciu vzduchu priestorov KNK. Podľa účelu je vzduchotechnika 
rozdelená na nasledujúce zariadenia: 
Zariadenie č.1 - Filtrácia priestorov Lisovne 
Zariadenie č.2 - Filtrácia priestorov Brúsiarne 
Zariadenie č.3 - Filtrácia priestorov Leštiarne 
 
Časť 2.   Rekonštrukcia kotolní K1, K2 a K3 
V zmysle Výkazu výmer sa táto časť stavby člení na 3 objekty: 
Plynová kotolňa K1 v hlavnej výrobnej hale KNK Zamac Ľubietová 
Plynová kotolňa K2 v hlavnej výrobnej hale KNK Zamac Ľubietová 
Plynová kotolňa K3 vo vedľajšej hale KNK Zamac Ľubietová 
 
Projekt nerieši hydraulické vyregulovanie vykurovacích rozvodov, plynoinštaláciu, 
prevádzkový rozvod silnoprúdu ani meranie a reguláciu.. 

 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a 
identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 
Stavebné práce budú vykonávané v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer 
(Príloha č. 1 a 2 Výzvy na predkladanie ponúk).  

6. Celková predpokladaná hodnota zákazky:   

214 520,72 EUR bez DPH 

 

Časť 1 predmetu zákazky: 167 237,50 EUR bez DPH 

Časť 2 predmetu zákazky:   47 283,22 EUR bez DPH 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania: Huta 100/28, Ľubietová 976 55 

Termín dodania: 12 mesiacov 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

12 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky v súlade s harmonogramom, ktorý bude súčasťou 
Zmluvy o dielo. 

9. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Tvoria prílohu výzvy. 

10. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia; kód 
výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 a vlastných zdrojov.  

11. Lehota na predloženie ponuky:  

05.12.2019, 10:00  

12. Spôsob predloženia ponuky  
Poštou, osobne v čase pracovnej doby podľa bodu 1 tejto výzvy, alebo formou e-mailovej 
komunikácie. Uchádzač predkladá ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky, pričom môže 
predložiť ponuku na všetky časti predmetu zákazky. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej 
ceny. 
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1. Určenie kritérií a pravidlá ich uplatnenia: 
 
1.1 Cenové kritérium: 
 
Toto kritérium obsahuje cenu diela bez DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady na 
uskutočnenie stavebných prác. 
  
 
Uchádzač na samostatnom liste (príloha č. 3 Výzvy) predloží vypracované plnenie kritérií určených 
verejným obstarávateľom, pričom musí platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria – cena diela bez 
DPH musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu Zmluvy o dielo (príloha č. 4 Výzvy) . Tento list 
musí byť podpísaný uchádzačom. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvádza iba celkovú cenu a 
skutočnosť, že nie je platcom uvedie v cenovej ponuke a v návrhu Zmluvy o dielo. 
 
Poradie uchádzačov sa určí najnižšou cenou. Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane ten 
uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu cenu v EUR bez DPH. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe. 
Za písomnú ponuku sa považuje aj ponuka podaná elektronicky – formou e-mailovej komunikácie. 
Ponuku je možné predložiť najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 11.  
 
V prípade predkladania ponuky elektronicky – formou e-mailovej komunikácie: 
Ponuka sa doručí na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 Výzvy na predkladanie ponúk. 
Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto Výzve 
verejný obstarávateľ žiada predložiť ako súbory pdf. Doklady a dokumenty tvoriace ponuku musia 
byť predložené ako naskenované originály, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u 
ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia. Mail musí obsahovať označenie 
„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo“ a tiež označenie 
uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania). 
 
V prípade predkladania ponuky osobne, alebo poštou: 
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka). Na 
obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
- adresa uvedená v bode 1 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo“.  

 

Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, 
alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt 
ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené 
zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj 
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, 

c. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty 
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zákazky 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 zákona o verejnom 
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo 
záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli uskutočnené, 
 
Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať: 
-obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie 
overiť, 
-sídlo objednávateľa, 
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis, 
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania, 
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených 
stavebných prác. 

d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v súlade s Prílohou č. 7 tejto Výzvy, 

e. Ocenený výkaz výmer – príloha č. 2 tejto Výzvy, 

f. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 3 tejto Výzvy, 

g. podpísaný návrh Zmluvy o dielo s doplnenými návrhmi na plnenie kritéria určeného 
na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 13 tejto Výzvy - príloha č. 4 tejto Výzvy. Prílohy ako 
súčasť Zmluvy o dielo predloží víťazný uchádzač až pri jej podpise.  

h. vyplnený a podpísaný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov – príloha č. 5 
tejto Výzvy (ak relevantné – viď § 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), 

i. vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o subdodávke – príloha č. 6 tejto Výzvy, 

j. Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky 
využil v súlade s Prílohou č. 8 tejto Výzvy. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v 
rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo 
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. V prípade, že uchádzač ponuku 
vypracoval sám, uvedie vo formulári v rámci Prílohy č. 8 informáciu, že pri vypracovaní 
ponuky nevyužil služby tretej osoby. 

15. Jazyk ponuky: 

Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má 
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia 
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 

16. Otváranie ponúk:  

05. 12. 2019 o 11:00 na adrese PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava. 

(telefonovať na číslo +421 948 681 179) 

17. Postup pri otváraní ponúk:  
Účasť na otváraní ponúk bude umožnená splnomocnenému zástupcovi uchádzača, ktorý predložil 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11 tejto Výzvy a spôsobom podľa bodu 12 tejto 
výzvy. Splnomocnený zástupca osoby, ktorá nie je verejný obstarávateľ, ani obstarávateľ 
skontroluje neporušenosť ponúk, vyhodnotí ponuky a určí poradie úspešnosti ponúk. O výsledku 
vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
vyhodnotenia ponúk. 

18. Lehota viazanosti ponúk:  

31. 10. 2020  
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19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Peter Štefaňák, PhD., info@psagentura.sk, +421 948681179 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a.) Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 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 (č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 

 
 
S úctou,  

 
 
 

            
..........................................................                   
         Dátum, podpis, pečiatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
Priloha č. 1 Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2 Výkaz výmer 
Priloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 4 Návrh zmluvy 
Príloha č. 5 Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie o subdodávke 
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 8 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil 
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