
AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01  Rožňava 
IČO: 31 668 861, DIČ: 2020474621, IČ DPH: SK7020000020 

Tel.: 058/788 08 03, email: agrotradegroup@agrotradegroup.sk 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
  

V zmysle Metodického pokynu CKO č. 12, v5 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o verejnom obstarávaní pri zákazkách zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 

50% a menej finančných prostriedkov z NFP, 
 

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky s cieľom vybrať dodávateľa 
predmetu zákazky v súvislosti s projektom: 

Zníženie energetickej náročnosti priemyselných objektov  
strediska AGROTRADE GROUP v Rožňave 

 
1 IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA / PRIJÍMATEĽA 

Obchodný názov:  AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 
Sídlo:  Šafárikova 124, 048 01 Rožňava 
IČO: 31 668 861 
DIČ: 2020474621 
IČ DPH: SK7020000020 
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Németh, Ing. Juraj Pápay, konatelia spoločnosti 
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Bednárová 
Kontakt: +421 58 788 0803 
E-mail: e.bednarova@agrotradegroup.sk, agrotradegroup@agrotradegroup.sk   
 
Komunikácia medzi žiadateľom / prijímateľom a záujemcom / uchádzačom sa uskutočňuje 
elektronickými prostriedkami (e-mailom). 
 

2 POSTUP 
Metodický pokyn CKO č. 12, verzia 5 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom 
obstarávaní pri zákazkách zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 
z NFP, ktorých hodnota bez DPH sa rovná alebo presahuje 100 000 EUR 
 

3 DRUH ZÁKAZKY 
Stavebné práce 
 

4 PREDMET ZÁKAZKY 
Zníženie energetickej náročnosti priemyselných objektov strediska AGROTRADE GROUP v 
Rožňave 
 

5 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie 
a rozpočtov - výkazov výmer, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy. Účelom stavebných prác je zníženie 
energetickej náročnosti stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich 
prostredníctvom implementácie opatrení navrhnutých v energetickom audite, najmä zlepšením 
tepelno-izolačných vlastností obvodových, strešných a otvorových konštrukcií a rekonštrukciou 
vykurovacích/klimatizačných systémov.  
Predmet zákazky je rozdelený na 2 logické celky (časti): 
Časť 1:  a)   Zateplenie administratívnej budovy 
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b) Zateplenie výrobno-opravárenskej dielne 
c) Zateplenie priemyselného skladu 

Časť 2:  Zlepšenie energetických hodnôt vykurovacích a klimatizačných systémov 
administratívnej budovy 

 
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. 

 
6 PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v § 
6 ZVO vo výške:  
Časť 1: 459 583,19 EUR bez DPH (na základe stavebných rozpočtov – výkazu výmer ocenených 
stavebným rozpočtárom) 
Časť 2: 180 569,47 EUR bez DPH (na základe stavebných rozpočtov – výkazu výmer ocenených 
stavebným rozpočtárom) 
 

7 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI 
Áno 
Uchádzač môže predložiť ponuku na každý logický celok (časť) samostatne alebo na celý predmet 
zákazky. 
 
Odôvodnenie rozdelenia alebo spájania zákazky: 
Uchádzač predloží ponuku na uvedené logické celky. Rozdelenie zákazky na menšie časti 
obstarávateľ nepovoľuje z dôvodu funkčnej, miestnej a časovej súvislosti predmetu zákazky, 
s dôrazom na zabezpečenie hospodárnosti, primeraného a včasného plnenia.  
 

8 MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ  
Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia 
ponúk. 
 

9 CPV SLOVNÍK 
Hlavný kód:  45000000-7 Stavebné práce 
Vedľajší kód:  45213251-7 Stavebné práce na objektoch priemyselných jednotiek 

45321000-3 Tepelnoizolačné práce 
45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 

 
10 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.2.1 – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie 
využívania OZE v podnikoch, a z prostriedkov žiadateľa. 
 

11 MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 
Miesto realizácie predmetu zákazky je sídlo žiadateľa/prijímateľa. 
 
 



12 LEHOTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 
Začiatok plnenia zákazky je podmienené nadobudnutím účinnosti zmluvy, ktorá nastane 
doručením objednávky dodávateľovi. Požadovaná lehota realizácie je do 9 mesiacov od doručenia 
objednávky.  
 

13 PODMIENKY ÚČASTI 
Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f). V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1:  

- písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (v prípade predloženia ponuky v 
listinnej podobe predkladá uchádzač originál alebo úradne overenú fotokópiu, v prípade 
predloženia ponuky v elektronickej podobe (emailom) predkladá uchádzač scan originálu v 
pdf, ktorý verejný obstarávateľ overuje vo verejne dostupných elektronických registroch); 
 

- písm. f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy.  

 
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje 
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Finančné a ekonomické postavenie: 
Nepožaduje sa 
 
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 
Nepožaduje sa 
 

14 OBSAH CENOVEJ PONUKY 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

1. Rozpočty - Výkazy výmer s vymedzením požadovaných technických parametrov na predmet 
zákazky uvedený v Prílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d; 

2. Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, nie starší ako 3 mesiace odo dňa doručenia ponuky; 

3. Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy, 

4. Návrh Zmluvy o dielo – vyplnený a podpísaný uchádzačom podľa Prílohy č. 4. 
 

15 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY   12 mesiacov 
 
16 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK  najnižšia cena za časť predmetu zákazky v EUR  

Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.  
 

17 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  19.07.2019 do 10:00  
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po 
tomto stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi 
neotvorené. 



18 MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK 
Ponuku podľa bodu 14 doručte jednou z nasledujúcich foriem: osobne, poštou, kuriérom alebo 
emailom do: 19.07.2019 do 10:00 hod na adresu uvedenú v bode 1. 
V prípade predloženia ponuky osobne, poštou, kuriérom musí byť táto v uzavretej nepriehľadnej 
obálke označenej: PONUKA - Zníženie energetickej náročnosti priemyselných objektov strediska 
AGROTRADE GROUP v Rožňave – NEOTVÁRAŤ.  
V prípade predloženia ponuky elektronickou formou (emailom) musí byť táto tiež potvrdená 
oprávneným zástupcom uchádzača (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný 
používať pečiatku). Doklady podľa bodu 14 predloží uchádzač v prílohe emailovej správy, pričom 
v predmete správy uvedie názov: PONUKA - Zníženie energetickej náročnosti priemyselných 
objektov strediska AGROTRADE GROUP v Rožňave. 
 

19 JAZYK CENOVEJ PONUKY 
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky, musia byť 
predložené v slovenskom resp. českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej 
republiky a nemá možnosť predložiť ponuku priamo v slovenskom/českom jazyku, 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.  
 

20 MENA CENOVEJ PONUKY 
Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene EURO (EUR, €) a 
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná 
na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v 
deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom. 

 
21 OTVÁRANIE PONÚK 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 17 tejto Výzvy 
budú otvorené dňa 19.07.2019 o 13:00 hod v sídle žiadateľa / prijímateľa. Otváranie a 
vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 
22 SPÔSOB A PODMIENKY VZNIKU ZÁVÄZKU 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť doručením písomnej objednávky zo strany 
žiadateľa/prijímateľa. Žiadateľ/prijímateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku 
v prípade neschválenia ŽoNFP a postupov verejného obstarávania v rámci ex post kontroly 
poskytovateľom NFP a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy. Žiadateľ/prijímateľ je povinný 
uzatvoriť zmluvu v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou úspešného uchádzača.  
 
Žiadateľ/prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak 
a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk,  
b) sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie. 
 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́nenávratného finančného príspevku, 
a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo uviesť údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, kontakt.  
 



Žiadateľ/prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 
alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
V Rožňave, dňa 27.06.2019 
 
 
 
Ing. Róbert Németh 
konateľ spoločnosti 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1a – Rozpočet – Výkaz výmer: Zateplenie administratívnej budovy 
Príloha č. 1b – Rozpočet – Výkaz výmer: Zateplenie výrobno-opravárenskej dielne 
Príloha č. 1c – Rozpočet – Výkaz výmer: Zateplenie priemyselného skladu 
Príloha č. 1d – Rozpočet – Výkaz výmer: Zlepšenie energetických hodnôt vykurovacích a klimatizačných 
systémov administratívnej budovy 
Príloha č. 2a – Projektová dokumentácia: Zateplenie administratívnej budovy 
Príloha č. 2b – Projektová dokumentácia: Zateplenie výrobno-opravárenskej dielne 
Príloha č. 2c – Projektová dokumentácia: Zateplenie priemyselného skladu 
Príloha č. 2d – Projektová dokumentácia: Zlepšenie energetických hodnôt vykurovacích 
a klimatizačných systémov administratívnej budovy 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo 
Príloha č. 5 – Podmienky využitia subdodávateľov (túto prílohu vypĺňa a predkladá verejnému 
obstarávateľovi len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 
 
 


