
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. 
Júrska cesta č. 2 
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IČO: 31412271 

 
 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

V zmysle platnej príručky k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita 
životného prostredia 

 
 
Názov zákazky: „FOTOVOLTICKÝ ZDROJ, LEVMILK – stavebné práce“ 

 
1. Identifikácia Obstarávateľa: 
      Názov:                         LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. 
     Sídlo:                            Júrska cesta č. 2, 934 01  Levice 

IČO:   31 412 271 
Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk 
 

 
2. Predmet zákazky:  

Návrh fotovoltického zdroja. 
 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
Verejné obstarávanie rieši návrh fotovoltického zdroja (FVZ), jeho napojenie a vyvedenie celého 

výkonu do vlastnej elektroinštalácie v Hlavnej výrobnej budove a sklade MTZ v areáli Levické 

Mliekarne, a.s. 

 
V prípade ak sú v projektovej dokumentácií alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky 
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto 
materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov. 
 
Bližšie informácie sú uvedené prílohách tejto výzvy. 

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

31321000-2 Silnoprúdové vedenie 
45255400-3 Montážne práce 
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov 
31712331-9    Fotovoltické články 

 
6. Podmienky účasti:  

6.1.  Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia: Uchádzač „je 

oprávnený uskutočňovať stavebné práce“. Obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky 
účasti prostredníctvom verejne dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, 
www.zrsr.sk  a pod.. Uchádzači pre preukázanie predmetnej podmienky účasti nepredkladajú 
žiadne doklady.  

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“ - uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so 
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 
ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný Obstarávateľ overovať 
na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie. 
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 

 
6.2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  

Uchádzači musia spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti: 

Uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných 
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia obstarávania (vyhlásením sa 
myslí deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle Obstarávateľa) 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: 

i. bol verejný Obstarávateľ alebo Obstarávateľ podľa zákona 343/2015 Z. z.o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) dokladom je referencia 
podľa § 12 ZVO a Obstarávateľ bude overovať referenciu v evidencií referencií podľa § 12 ZVO.  

ii. bola iná osoba ako verejný Obstarávateľ alebo Obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich 
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

 
V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v 

závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných 
prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 230 000,00 €/ bez DPH 
v Eur alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 

Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu 
zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom 
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia 
predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu 
zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v 
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie 
splnenia predmetnej podmienky účasti. 

 
Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje: 
- názov stavby, cena stavby celkom v Eur bez DPH, 
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH, 
- miesto stavby, 
- lehota výstavby (od do), 
- stručný popis stavby. 
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo 

úradne osvedčená kópia. Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené obdobie, je potrebné v 
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zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za požadované obdobie, nakoľko 
Obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období. 

 
V prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, 

skupiny dodávateľov a pod.) musí byť zo zoznamu stavebných prác resp. z potvrdenia odberateľa 
pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti zrejmé, v akom finančnom objeme boli 
realizované stavebné práce počas stanoveného referenčného obdobia. 

 
Obstarávateľ odporúča, aby predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa ktorý nebol 

verejný Obstarávateľ alebo Obstarávateľ  podľa ZVO obsahovali nasledovné údaje: 
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, 

identifikačné číslo dodávateľa, 
b) názov odberateľa, 
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody, 
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, 
e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 
f) dátum vyhotovenia. 
Potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejným Obstarávateľom alebo Obstarávateľom 

podľa ZVO bude podpísané odberateľom a predložené ako originál resp. úradne osvedčená kópia. 
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť predložené referencie u odberateľov uvedených v 

zozname, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v 
zozname. V prípade, ak  Obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne 
a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača 
uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. 

 
Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením 

dokladov resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v bode 6. Uchádzači pri preukázaní splnenia 
podmienok účasti môžu využiť čestné vyhlásenie (uchádzač môže použiť vzor čestného 
vyhlásenia podľa prílohy č.5 výzvy na predkladanie ponúk). 

Ak uchádzač použije na preukázanie podmienok účasti čestné vyhlásenie, verejný 
Obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v 
jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených 
čestným vyhlásením. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
verejnému Obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný 
Obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 
je verejný Obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do 
elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 237 673,44  bez DPH 
 
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií, TS a vo 
výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy na predloženie ponuky. Predmetom zákazky je aj splnenie 
podmienok stanovených v prílohe Zmluvy so ZsDis. 
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9. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Levické mliekarne, a.s., Júrska cesta č. 2, 934 01  Levice 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu 
zákazky: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska 
 

11. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť s Ing. Pavel Kyselica, č. t. 0903 
821 518, alebo mailom pavel.kyselica@levmilk.sk.  Účasť na obhliadke je nepovinná a aj záujemca, 
ktorý sa nezúčastni obhliadky, môže ponuku predložiť. 

 
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk:  

 
Lehota predloženia ponúk do: 20.07.2021 do 09:30 hod 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť osobne, poštou, kuriérom: 
 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. 
 

!!!Upozornenie v prípade osobného doručenia ponuky: 

 zvážte návštevu podateľne spoločnosti MP Profit PB s.r.o. a ak je to možné, vybavte 
potrebné záležitosti prostredníctvom pošty resp. kuriéra 

 do budovy vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne 
inej vhodnej alternatívy 

 v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve 

 pred a po návšteve si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky 

 na vybavenie záležitostí si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie 

 v priestoroch budovy sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné 

 rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie 
 
Ďakujeme za pochopenie. 

  
14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom 

alebo osobne v súlade s bodom 13. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

  
„FOTOVOLTICKÝ ZDROJ, LEVMILK – stavebné práce - NEOTVÁRAŤ!“ 

 
15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny bez DPH. 
 

16. Lehota viazanosti ponúk: 30. 9. 2021 

mailto:pavel.kyselica@levmilk.sk
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17. Obsah ponuky: 
Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje: 
 Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy v súlade s požiadavkami uvedenými 

v prílohe č. 3 tejto výzvy 
Výkaz výmer je potrebné naceniť položkovite podľa prílohy č. 1 výzvy, nie je možné 
použiť variantné riešenia / tzn. urobiť zmeny v položkách, zmeny v množstvách, 
merných jednotkách.. / je akceptovateľný iba ekvivalent /viď bod. 4 výzvy/. Akékoľvek 
úpravy vo výkaze výmer sú neakceptovateľné. Pre lepší prehľad sú bunky vo výkaz 
výmer, ktoré treba naceniť vyznačené žltou farbou.  
Akýkoľvek návrh na ekvivalentný výrobok musí uchádzač označiť  s uvedením výrobcu, 
jasným a jednoznačným označením konkrétneho ním navrhovaného výrobku a 
uchádzačom zadaným poradovým číslom, na základe ktorého verejný obstarávateľ 
identifikuje priložené konkrétne technické listy a dokumenty (očíslované budú tvoriť 
samostatnú prílohu ponuky), ktoré budú preukazovať splnenie pôvodne 
požadovaných vlastností v projektovej dokumentácii. V prípade, že uchádzač 
zasiahne/navrhne iné materiály/výrobky musí ísť o materiály/výrobky s rovnakými 
alebo lepšími vlastnosťami ako sú špecifikované v projektovej dokumentácii, je 
povinný s ponukou predložiť výrobný list tohto výrobku/materiálu, v ktorom 
preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre ako sú 
minimálne požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii. Pri návrhu na zmenu 
materiálu/výrobku (ekvivalent) musí túto zmenu zohľadniť z pohľadu všetkých 
súvislostí a nadväzností na ďalšie súvisiace položky najmä z dôvodov funkčných, 
architektonických, konštrukčných, statických, stavebno-technických, tepelnej a 
chemickej odolnosti, požiarnych, hygienických a zdravotných súvislostí a 
technologických postupov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii. 
V prípade, ak nebude niektorá z položiek ocenená, obstarávateľ bude považovať 
ponuku, v ktorej nebudú ocenené všetky položky v požadovanom množstve za ponuku 
predloženú len na časť predmetu zákazky a takáto ponuka bude vylúčená. 
 

 Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tejto výzvy , resp. 

čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti, ktoré je prílohou č. 5 tejto výzvy 
 

Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej zmluvy s jej povinnou prílohou LEV-
ZsDis – Zmluva o pripojení, ktorá je prílohou č.2 tejto výzvy a predložením ponuky 
prejavuje súhlas so znením návrhu zmluvy. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa 
tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

 
18. Otváranie ponúk:  

Neverejné  
Uskutoční sa dňa: 20.07.2021 o 10:00 hod 
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01  Považská Bystrica 
 

19. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Obstarávateľa 
a zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom výzvy č. OPKZP-PO4-SC421-2018-46. Kód projektu v 
ITMS2014+: 310040W694.  

 
20. Ďalšie informácie:  

Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
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- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie, 
- Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených 

dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto obstarávaní. 
- Obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých 
chýb v písaní a počítaní, 

 
- Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom 

obstarávaní nebude môcť verejný Obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade, ak nie ste zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora: 

- § 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný Obstarávateľ a Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú 
zmluvu alebo rámcovú dohodu 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.“ 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 – Vzor návrhu na plnenie kritérií  
Príloha č. 5 -  Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti 
Príloha Návrhu zmluvy o dielo: LEV-ZsDis – Zmluva o pripojení 
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 08.07.2021 
 

  Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


