
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) 

Huliman, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 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 s 

názvom: 

„Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky HULIMAN s.r.o. - Koválovec - II.” 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie: Huliman, s.r.o. 

Sídlo organizácie:  Radošovce 378, 908 63 Radošovce 

IČO: 36 270 067 

DIČ: 2021984272 

IČ DPH: SK2021984272 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ján Huliman 

Telefón: +421 (0)903 482 930 

E-mail: hulimansro@gmail.com 

Internetová stránka: www.huliman.sk 

2) Názov predmetu zákazky (logických celkov):  

Logický celok č.2: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Vykurovanie 

 731 - Ústredné kúrenie, kotolne 

 733 - Ústredné kúrenie 

Logický celok č.3: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Fotovoltaika 

 740 - Silnoprúd 

Logický celok č.5: 003 – Ostatné (M - Práce a dodávky M) - Elektromotáže 

 21-M – Elektromontáže 

 

3) Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených 

v § 5 a §6 ZVO vo výške: 

Logický celok č.2: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Vykurovanie: 49 292,68 EUR bez 
DPH 

 731 - Ústredné kúrenie, kotolne: 29 724,68 EUR bez DPH 

 733 - Ústredné kúrenie: 19 568,00 EUR bez DPH 

Logický celok č.3: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Fotovoltaika: 23 771,72 EUR bez 
DPH 

 740 – Silnoprúd: 23 771,72 EUR bez DPH 
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Logický celok č.5: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Elektromotáže: 7 999,48 EUR bez 
DPH 

 21-M – Elektromontáže: 7 999,48 EUR bez DPH 

Spolu za všetky logické celky: 81 063,88EUR bez DPH 

4) Opis predmetu zákazky 
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti výrobnej 

prevádzky HULIMAN s.r.o. - Koválovec” je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu 

financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Náplňou realizácie stavby je 

zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy a to prostredníctvom realizácie vhodnej 

kombinácie opatrení, vyplývajúcich zo zrealizovaného energetického auditu. Predmetom stavby je 

realizácia opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti:  

 Výmena osvetlenia za LED a inštalácia fotovoltaických panelov - Inštalácia nových moderných 

LED svietidiel 1:1, tj. 35 ks vnútorné a 4 ks vonkajšie svietidlá so senzormi pohybu so splnením 

požadovaných normovaných kvalitatívnych požiadaviek na osvetlenie jednotlivých priestorov 

a prevedením v príslušnom krytí IP. Ovládanie osvetlenia na chodbách a vonkajšie je pomocou 

pohybových senzorov. Ovládanie manuálne pri vstupných dverách. Vstupný priestor má 

osvetlenie ovládané snímačom pohybu (s nastaviteľným časom a intenzitou vonkajšieho 

svetla pre zopnutie). 

 Modernizácia/rekonštrukcia vykurovacej sústavy - V existujúcej kotolni nainštalovať ako 

náhradu za pôvodný kotol - nový teplovodný biomasový kotol s veľkou spaľovacou komorou 

na spaľovanie kusového dreva, akumulačnú nádrž ohriatej vykurovacej vody na elimináciu 

častého zakurovania a špičiek a nový komín, t.j. systém s centrálnym MaR, ktorý bude schopný 

riešiť všetky prevádzkové stavy dodávok tepla po zateplení objektu a prinesie skvalitnenie 

dodávok tepla pri vyššej účinnosti a tým dosiahne úsporu nákladov. V hale od strojov a v 

striekacej kabíne sa inštalujú odsávacie jednotky s rekuperáciou tepla. Pri odsávaní od strojov 

nainštalovaný nový filter na odlučovanie prachu. Návrh predpokladá použitie nových 

moderných teplovzdušných zariadení s elektronickou reguláciou s napojením na centrálne 

MaR kotolne. Celý vykurovací systém hydraulicky vyregulovať. 

Zákazka je rozdelená na 3 logických celkov: 

 Logický celok č.2: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Vykurovanie 

 Logický celok č.3: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Fotovoltaika 

 Logický celok č.5: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Elektromontáže 

Podrobná špecifikácia je vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou príloh tejto 

výzvy.   

Uchádzač môže predložiť ponuku na každý logický celok samostatne alebo na celý predmet zákazky. 

5) Hlavný kód CPV  

Hlavný kód: 45000000-7 Stavebné práce 

6) Miesto a spôsob predloženia/doručenia ponuky:  

Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 13 tejto Výzvy na predloženie ponuky 

poštou, osobne na adresu Huliman, s.r.o., Radošovce 378, 908 63 Radošovce, alebo emailom na: 

hulimansro@gmail.com. 
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7) Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Ján Huliman 

8) Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky na adrese výrobnej prevádzky žiadateľa  
Koválovec 103, 908 63, okres Skalica, Trnavský kraj.  

Termíny dodania stavebných prác je uvedený v rámci jednotlivých logických celkov nasledovne.  

Názov logického celku Termín dodania 

Logický celok č.2: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Vykurovanie do 30.06.2019 

Logický celok č.3: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - Fotovoltaika do 30.06.2019 

Logický celok č.5: 003 – Ostatné (PSV - Práce a dodávky PSV) - 
Elektromontáže 

do 30.06.2019 

9) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 25.02.2019 do 12:00 hod. Rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne 

nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 

10) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo 
Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH, bude podpísaná zmluva o dielo. 

11) Týka sa toto obstarávanie projektu programu financovaného z fondov EÚ?    

Áno – Kvalita životného prostredia 

Zákazka bude financovaná z fondov EÚ (Operačný ́program Kvalita životného prostredia) + štátneho 

rozpočtu (85%) a z prostriedkov verejného obstarávateľa (15%). 

12) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 
hodnotenia ponúk: 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za logický celok uvedená v ponuke 
uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena bez DPH. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, 
ktorý ponúkne najnižšiu cenu za daný logický celok. Doručené cenové ponuky budú vyhodnocované 
na úrovni logických celkov. Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jeden alebo aj viacero 
logických celkov. 

Cenu uvádzajte v EUR bez DPH a v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že 

nie je platiteľom DPH upozorní v cenovej ponuke. 

Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako 

konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. 
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13) Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: 

Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby 
uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto Výzvy na predloženie 
ponuky. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Uchádzač predloží vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Výzvy na predloženie 
ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný logický celok s DPH uvedená v 
EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie 
kritérií. 

c. Nacenený výkaz výmer (HULIMAN_vykaz vymer_II.) 

Uchádzač predloží vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou 3 tejto výzvy na predkladanie 
ponúk. Ak uchádzač predkladá ponuku len na niektorý logický celok zákazky vypĺňa len 
príslušnú záložku. 

d. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce. 

Doklad nie je potrebné predkladať. Verejný obstarávateľ si overí túto skutočnosť online v 
prípade právnických osôb v obchodnom registri, u fyzických osôb v živnostenskom registri 
resp. je možné predložiť iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve 
ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia). 

Uchádzač predkladá ponuku na jeden alebo viacero logických celkov.  

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v 
slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať 
dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj 
jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, 
rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť 
preložené do slovenského jazyka. 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití 
ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo 
vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré sú uvedené v 
technickej špecifikácii. 

V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne predloží uchádzač ponuku v 
neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy uvedenej v bode 1 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky aj nápis: „Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky HULIMAN 
s.r.o. – Koválovec – II. - NEOTVÁRAŤ“. 

Ak bude uchádzač predkladať cenovú ponuku e-mailom, predloží uchádzač naskenované 
požadované dokumenty v prílohe E-mailovej správy, pričom v predmete správy uvedie nápis: 
„Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky HULIMAN s.r.o. – Koválovec – II. -  
NEOTVÁRAŤ“. 
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14) Otváranie ponúk: 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky budú otvorené na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy dňa 25.02.2019 o 
13:00 hod. 

15) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou, alebo 
elektronickou formou (pre uchádzačov, ktorý zaslali ponuku elektronicky elektronickou formou, 
pre uchádzačov, ktorí predložili ponuku v papierovej podobe bude výsledok verejného 
obstarávania zaslaný písomne). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. Verejný 
obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť stav 
kedykoľvek priamo na mieste po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 tejto výzvy. 

Úspešný uchádzač sa zaväzuje 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 sú: 

 Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 

 Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

 Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
Osoby, 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ . 

 
Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní, pokiaľ sa ich to týka, že podľa § 4 ods. 
1 druhá veta zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, "Partner verejného 
sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy". 
 
Verejný obstarávateľ plánuje v rámci financovania projektu využiť systém predfinancovania 
platieb, ktorý vyžaduje predĺženú splatnosť faktúr dodávateľov, ktorá je stanovená na dobu  60 
dní. Uchádzači predkladajúci svoje cenové ponuky akceptujú túto dobu splatnosti faktúr. 

16) Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom 
obstarávaní. 

V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania 
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho 
odstránenie. 
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Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 
realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom 
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými 
účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO 
uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 

 

 

 

Radošovce, 14.02.2019       Ján Huliman 

 
Prílohy: 
Príloha 1: Identifikácia uchádzača - vzor 
Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria – vzor 
Príloha 3: HULIMAN_vykaz vymer 
Príloha 4: Projektová dokumentácia 
Príloha 5: Zmluva o dielo 


