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 Vo Svite, dňa 3.4.2020 

 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

Verejný obstarávateľ CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit (ďalej len „Verejný 

obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“ alebo len „ZVO“) realizuje prieskum trhu na výber 

poskytovateľa služieb „Dodávka služieb stavebného dozoru pre investičný zámer Rozvoj účinnejších 

systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste 

Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM“ (ďalej len „Predmet zákazky“) postupom 

zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 Zákona (ďalej len „Prieskum trhu“).  

 

Prostredníctvom obchodného registra a internetu získal Verejný obstarávateľ  informáciu, že Vaša 

spoločnosť poskytuje služby zodpovedajúce predmetu zákazky. Týmto si Vás dovoľujeme osloviť na 

predloženie cenovej ponuky na ich poskytnutie (ďalej len „Cenová ponuka“).  

 

Podmienkou hodnotenia Vašej Cenovej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. 

Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v bode 10 

nižšie tejto Výzvy. 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:     CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. 

Sídlo:     Štúrova 101, 059 21 Svit 

Štatutárny orgán/štatutár:  Ing. Vladimír Balog, predseda predstavenstva 

     Ing. Peter Ferjanček, podpredseda predstavenstva 

     Ing. Michal Ľach, člen predstavenstva 

     JUDr. Peter Berník, člen predstavenstva 

     Ing. Milan Baláž, člen predstavenstva 

 

IČO:     31 737 862  

DIČ:     2020015635 

IČ DPH:    SK2020015635 

Internetová adresa:                                 www.energochem.sk 

 

Kontaktná osoba:   Ing. Milan Kačmár 

Mob. č.:    00421 908 995 312 

E-mail:     kacmar.m@chemosvit.sk 

 

2. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

2.1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru („Dodávka služieb stavebného 

dozoru pre investičný zámer Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch 

http://www.energochem.sk/
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CHEMOSVIT a FINCHEM“) v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení (stavebný zákon).  

2.2. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky tejto Výzvy na 

predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“). 

2.3. Predmet zákazky bude financovaný z väčšej časti z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 

verejnému obstarávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej 

„Poskytovateľ NFP“) pre projekt Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a 

FINCHEM, a z vlastných finančných prostriedkov Verejného obstarávateľa. 

2.4. Kód podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

71315300-2 – Služby stavebného dozoru 

3. OBHLIADKA MIESTA  PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

3.1. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. V 

prípade záujmu je potrebné kontaktovať nasledovnú kontaktnú osobu pre obhliadku: Ing. Milan 

Kačmár, 00421 908 995 312,  kacmar.m@chemosvit.sk. 

 

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
 

4.1. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa § 6 Zákona. 
 

4.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 55 566,67 EUR bez DPH. 
 

5. PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK 
 

5.1. Cenovú ponuku (scan všetkých požadovaných a podpísaných dokumentov, formát PDF)  uchádzač 
predloží v elektronickej forme na e-mailovú adresu: ferjancek.p@chemosvit.sk 
 

5.2. Predmet správy (e-mailu) bude označený ako „Cenová ponuka - Stavebný dozor“. 

5.3. Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr do: 17.4.2020 do 12:00 hod 

5.4. Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 
uvedeného v bode 5.3 tejto výzvy.  

 
6. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY 

 
6.1. Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. 

 
7. VARIANTNÉ RIEŠENIA 

 
7.1. Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 
8. SPÔSOB URČENIA CENY 

 
8.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či provízií 

a musí zahŕňať všetky náklady na dodanie požadovaného Predmetu zákazky.  

 

8.2. Uchádzač v Cenovej ponuke uvedie celkovú cenu za dodanie Predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 4 

Cenová tabuľka tejto výzvy v štruktúre:  

8.2.1. Cena v EUR bez DPH; 

8.2.2. Výška DPH v EUR; 

8.2.3. Cena v EUR vrátane DPH. 

(v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). 
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9. OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY  

 

9.1. Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.08.2021. 

 

9.2. Súčasťou Cenovej ponuky musia byť minimálne nasledovné informácie/dokumenty:  

 

9.2.1. Identifikácia uchádzača (vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel. 

číslom); 

9.2.2. Návrh ceny za celý predmet zákazky, tak ako je to vymedzené v bode 8 tejto Výzvy 

spôsobom podľa vzoru Prílohy č. 4 tejto Výzvy - Cenová tabuľka; 

9.2.3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v Prílohe č. 3 Podmienky 

účasti uchádzačov tejto Výzvy; 

9.2.4. Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohy                  

č. 5 Konflikt záujmov tejto Výzvy. 

9.2.5. Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami Prieskumu trhu vypracované podľa Prílohy                  

č. 6 Čestné vyhlásenie tejto Výzvy. 

 

9.3. Každá z vyššie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 9.2.3,       

z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná 

uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných. 

 

9.4. Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač 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.  

 

9.5. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými Verejným obstarávateľom v tejto výzve. 

 

10. UZAVRETIE ZMLUVY A OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

10.1. Medzi úspešným Uchádzačom a Verejným obstarávateľom bude na poskytovanie služieb tvoriacich 

predmet zákazky uzavretá zmluva o vykonaní stavebného dozoru podľa § 269 ods. 2 zákona               

č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“). Vzor zmluvy tvorí Prílohu 

č. 2 tejto Výzvy. 

 

10.2. Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tejto Výzve, predloženej Cenovej ponuke a 

obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi 

realizácie predmetu zákazky. 

 

11. KRITÉRIÁ HODNOTENIA PONÚK 

 

11.1. Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na základe 

jediného kritéria, ktorým je najnižšia celková ponúkaná cena určená v súlade s ustanovením bodu 9 

tejto výzvy.  

11.2. Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej ceny, 

ktorú by Verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho Cenovej 

ponuky v tomto Prieskume trhu v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a 

poplatky vzťahujúce sa na dodanie predmetu zákazky.  

11.3. Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR bez DPH bude vyhodnotená ako úspešná. 

11.4. Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 



      

 

 

 

 

12. PODMIENKY ÚČASTI 

12.1. Podmienky účasti uchádzačov tvoria prílohu č.3 tejto Výzvy.  

 

13. PRÍSTUP K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM 

13.1. Súťažné podklady k vypracovaniu cenovej ponuky sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa  

na internetovej adrese: https://www.energochem.sk/index.php/sk/dokumenty/verejne-obstaravanie 

 

14. ĎALŠIE PODMIENKY 

14.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk, ako aj 

právo kedykoľvek ukončiť tento Prieskum trhu. O ukončení Prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ 

bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie 

ponuky.  

14.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena položiek alebo celej ponuky 

prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené. 

14.3. Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky v plnej výške. 

14.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe 

dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom 

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 

14.5. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých verejnému 

obstarávateľovi na základe Zmluvy o NFP, verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač 

zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 

a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) – f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi 

predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

 

15. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

15.1. Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto Prieskumu trhu môžete získať 

u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. tejto Výzvy vyššie. 




