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Výzva na predloženie ponuky 

 

Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá́ nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale 
ktorej verejný ́obstarávateľ̌ poskytne časť̌ finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny 

podiel rovnaký ́ alebo nižší ́ ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje Metodický pokyn CKO č. 12, 

ktorý ́ je priamo uplatniteľný ́pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania 

pre tieto typy zákaziek. 
 

 
„Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA a.s.“ 2 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

(zadávateľa/prijímateľa, objednávateľa) 

Verejného obstarávateľa v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní (ZVO) 
 

Názov verejný obstarávateľa:  RONA, a.s. 
Sídlo:      Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne 

Štatutárny zástupca:   Ing. Stanislav Biroš - predseda predstavenstva 

    Ing. Peter Vačko – člen predstavenstva 
    Ing. Štefan Hanák – člen predstavenstva 

    Ing. Pavol Brnka – člen predstavenstva 
IČO:    316 42 403  

DIČ:    2020442182   
IČ DPH:    SK2020442182   

Internetová stránka:  https://www.rona.glass/sk/ 

 
Kontaktná osoba   

vo veciach ver. obstarávania:  
Kontaktná osoba:  Ing. Tomáš Kvasnica   

Telefón:  +421 911 097 316  

Email:    verejneobstaravanie@rona.sk 
  

NUTS kód: 022 (Trenčiansky kraj) 
 

 

1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 13 tejto Výzvy na predloženie ponuky  

e-mailom na adresu: verejneobstaravanie@rona.sk 
 

 
2. Predmet obstarávania: 

Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti v 

podniku RONA a.s.“2 je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu financovaného z Operačného 
programu: Kvalita životného prostredia, ktoré pozostáva z 3 logických celkov: 

 
1) Logický celok 1: Výmena otvorových konštrukcií  

2) Logický celok 2: Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému 

3) Logický celok 3: Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet, hlavný slovník 

45000000-7 Stavebné práce  
 

 

Predmet zákazky je rozdelený na tri (3) logické celky (časti). Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku 
na ľubovoľný počet logických celkov. Ponuky je možné predkladať na jednu, na dve alebo na všetky tri 

logické celky.  
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Logický celok 1: Výmena otvorových konštrukcií 

Opis predmetu zákazky: Predmetom logického celku 1 je výmena existujúcich oceľových fasádnych 

výplní za plastové profily s izolačným dvojsklom a trojsklom, výmena interiérových a exteriérových 
parapetov ako súčasť montáže okien, výmena/náhrada exteriérového a interiérového tienenia ako 

súčasť montáže okien. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe 5: Projektová dokumentácia a v 
Prílohe 4: Výkaz výmer. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú k dispozícii na adrese:  

https://www.rona.glass/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-

narocnosti-v-podniku-rona-a-s-c-2/ 
 

Dodatočný kód CPV, hlavný slovník: 
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 191 975,34 bez DPH 

 

Logický celok 2: Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému 
Opis predmetu zákazky: Predmetom logického celku 2 je rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho 

systému, za účelom racionalizácie činnosti existujúceho teplovodného systému vykurovania s cieľom 
znížiť spotrebu energií.  

Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe 5: Projektová dokumentácia a v Prílohe 4: Výkaz výmer. 

Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú k dispozícii na adrese: https://www.rona.glass/public-
documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s-

c-2/ 
 

 
Dodatočný kód CPV, hlavný slovník: 

45232141-2 Vykurovacie práce 

  
Predpokladaná hodnota zákazky: 551 757,42 bez DPH 

 
Logický celok 3: Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia 

Opis predmetu zákazky: Predmetom logického celku 3 je kompletná výmena systému osvetlenia za 

energeticky efektívnejší, inštalácia LED svietidiel so systémom riadenia, energetickým monitoringom. 
 

Dodatočný kód CPV, hlavný slovník: 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 

31520000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim 

 
Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe 5: Projektová dokumentácia a v Prílohe 4: Výkaz 

výmer. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú k dispozícii na adrese: 
https://www.rona.glass/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-

narocnosti-v-podniku-rona-a-s-c-2/ 
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 495 465,00 Eur bez DPH 

 
 

Celý predmet zákazky všetkých 3 logických celkov je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne 
a zrozumiteľne špecifikovaný. V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu 

atď. resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby 

atď. môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom 
technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky 

musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické 
parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky 

stanovené parametre. Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať 

porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.  
 

V prípade ak je opise predmetu zákazky odkaz na slovenské technické normy, ktorými sa prevzali 
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, 

https://www.rona.glass/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s-c-2/
https://www.rona.glass/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s-c-2/
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iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také 

neexistujú, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím 

všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné 
týmto normám, uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné ekvivalentné doklady. 

 
V prípade ekvivalentného plnenia predmetu zákazky uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k 

ocenenému výkaz výmer „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie 

čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, 
typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby žiadateľ / 

prijímateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál 
je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. 

 
3. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. 

 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 

do vyhodnocovania a bude sa naň prihliadať, akoby nebolo predložené. 
 

4. Podmienky účasti: 

 

4.1  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

4.1.1 Ako uchádzač predkladá ponuku na logický celok 1, 2, 3, uchádzač musí byť oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu 

zákazky každého konkrétneho logického celku, na ktorý predkladá ponuku.  

4.1.2 Uchádzač na preukázanie podmienky účasti predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky 

vzhľadom na skutočnosť, že zadávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej 
správy podľa osobitného predpisu. 

 
4.2  Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

4.2.1 Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky v minimálnej 

výške:  
……400 000,- EUR, ak predkladá ponuku na logický celok 1, súhrnne za požadované obdobie, 

……1 100 000,- EUR, ak predkladá ponuku na logický celok 2, súhrnne za požadované obdobie 
……1 000 000,- EUR, ak predkladá ponuku na logický celok 3, súhrnne za požadované obdobie. 

 

V prípade, ak uchádzač̌ predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, preukazuje obrat vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorej predpokladaná hodnota z častí, na ktoré predkladá ponuku, je 

najvyššia. 

4.3 Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: 

4.3.1 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 
vyhlásenia zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, z ktorého musí 

vyplývať, že v relevantnom období zrealizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako 

predmet zákazky za požadované obdobie:  
 

Ak uchádzač predkladá ponuku na logický celok 1, požaduje sa preukázať, že v definovanom období 
(t.j. päť rokov od vyhlásenia zákazky) uskutočnil uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 191 975,- 

EUR bez DPH stavebné rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. montáž dverí a okien a súvisiacich 

súčastí) ako je predmet tohto logického celku za požadované obdobie, 
 

Ak uchádzač predkladá ponuku na logický celok 2, požaduje sa preukázať, že v definovanom období 
(t.j. päť rokov od vyhlásenia zákazky) uskutočnil uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote  552 

000,00 EUR bez DPH stavebné rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. Vykurovacie práce) ako je 
predmet tohto logického celku za požadované obdobie, 
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Ak uchádzač predkladá ponuku na logický celok 3, požaduje sa preukázať, že v definovanom období 

(t.j. päť rokov od vyhlásenia zákazky) uskutočnil uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 495 000,- 

EUR bez DPH stavebné rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. inštalácia alebo 
výmena/rekonštrukcia LED osvetlenia) ako je predmet tohto logického celku za požadované obdobie. 
 
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viac logických celkov, preukáže splnenie tejto podmienky na 

každý logický celok samostatne. 

 
Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene 

a v mene EUR. Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky 
(ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka.  

 
Za vyhlásenie zákazky sa považuje deň: 30.11.2020 

 

 
Realizácia každej zákazky musí byť potvrdená odberateľom, prehlásením záujemcu/uchádzača alebo 

dokladom, ktorým záujemca/uchádzač preukáže realizáciu predmetu zákazky (zmluva, preberací 
protokol, faktúra).  

 

Zadávateľ zákazky má právo overiť si skutočnosti uvedené v Zozname zrealizovaných zákaziek u 
odberateľa. 

 
 

4.4 Ak uchádzač predkladá ponuku na logický celok 1 alebo na logický celok 2, uchádzač predloží 
Oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zákazky - Osvedčenie vydané SKSI na 

činnosť Stavbyvedúceho pre vlastného zamestnanca. 

 
4.5 Ak uchádzač predkladá ponuku na logický celok 3, požaduje sa preukázať, že disponuje 

Oprávnením na vykonávanie činností - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení elektrických, Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu 

technické zariadenia elektrotechnické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov (§14 ods.1, písm. 

a) č. 124/2006 Z.z. alebo ekvivalentný). 
 

4.6 Uchádzač predloží Certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu 
zákazky, na ktorú predkladá ponuku, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality v 

súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť 

systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo 
medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát 

systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca 
objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí 

prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo 
záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s 

požadovanými normami zabezpečenia kvality. 

 
4.7 Potenciálny dodávateľ/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 

splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne 

prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi) doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; 

potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním 
objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny 

dodávateľ doručí doklady prijímateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak 
prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho 

ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. 

 

4.8 Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sa predkladajú v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne osvedčené fotokópie týchto dokladov. V prípade predkladania ponuky elektronicky, 

uchádzač predloží sken požadovaných dokumentov vo formáte PDF. V prípade predkladania vyplneného 
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výkazu výmer (príloha č. 4 Výzvy) uchádzač predloží v editovateľnom formáte MS Excel a zároveň sken 

originálu. V prípade predkladania vyplneného výkazu výmer (príloha č. 4a, 4b a 4c Výzvy) ho uchádzač 

predloží v editovateľnom formáte MS Excel a zároveň aj ako sken originálu. 
 

 
 

4.9 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 

osoby alebo uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby - bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 

uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať̌, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity 
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi alebo technickými a odbornými kapacitami mieni 

preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie alebo svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie alebo svoje kapacity 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí 
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 

 

 
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Na každý logický celok zvlášť bude s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila určené požiadavky 
vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH na konkrétny logický celok 

predmetu zákazky, podpísaná zmluva o dielo.  

 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Celkovú predpokladanú hodnotu zákazky stanovil Verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu 

vyjadrených v § 6 ZVO vo výške: 1 239 197,76 EUR bez DPH (na základe stavebných cenníkov-
výkaz výmer ocenených stavebným rozpočtárom) 

 
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky na všetky 3 logické celky v k.ú. Lednické 

Rovne. 
Všetky práce na logický celok 1, 2 a 3 je potrebné ukončiť a dielo odovzdať najneskôr do 14 mesiacov 

odo dňa začatia  realizácie diela, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a 
prevzatím staveniska a dokončenie diela nastáva jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím 

 
8. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov spoločnosti RONA, a.s. a z NFP, v rámci výzvy OPKZP-

PO4-SC421-2018-46 46. Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. 

9. Lehota na predloženie ponuky: 
Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 18.12.2020 do 09:00 hod. miestneho času. 

Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto 

stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.  

Spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu: verejneobstaravanie@rona.sk 
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk: 

Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.  
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Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu na plnenie kritériá (Príloha 2 tejto výzvy) v cenovej 

ponuke uchádzača.  

Pod cenou sa rozumie cena za dodanie časti (logického celku) xxx predmetu zákazky v EUR bez DPH.  
xxx = číslo časti (logického celku) predmetu zákazky v intervale od 1 do 3.  

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky. Všetky ceny uvedené v 

ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.  

 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na predmet zákazky a 

podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky budú uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie cenovej 

ponuky.  

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za konkrétny logický celok predmetu zákazky. 
Ostatní uchádzači budú neúspešní. 

 
 

11. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje 
službu, dodáva tovar alebo uskutočňuje stavebné práce a predložila ponuku. 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, fax, e-
mail, webová stránka, 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 
Predloží uchádzač na každý logický celok, na ktorý predkladá ponuku, vyplnením formuláru, ktorý tvorí 

Prílohu 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za celý daný 
predmet zákazky bez DPH uvedená v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie 

v návrhu na plnenie kritérií. 

c. Ocenený Výkaz výmer Príloha č. 4 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 
Predloží uchádzač na každý logický celok, na ktorý predkladá ponuku, vyplnený výkaz výmer, ktorý je 

prílohou výzvy na predkladanie ponúk.  
d. Doklady v zmysle tejto Výzvy podľa bodu 4 Podmienky účasti 

e. 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 na predloženie ponuky.  

f. Zoznam subdodávateľov na každý logický celok, na ktorý predkladá ponuku podľa Prílohy 
č.7 - uchádzač predkladá len v prípade, že časť predmetu obstarávania bude 

realizovať formou subdodávky. 

g. Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 8) vo vzťahu k 

obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, 

ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov). 

h. Vyplnené tabuľky preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 

[VO2] Príloha 9a_Hodnotnie SMTS_Výmena otvorových konštrukcií.pdf 
[VO2] Príloha 9b_Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia vykurovania.zip 

[VO2] Príloha 9c_Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia osvetlenia.zip 

 

V rámci predmetných vyššie identifikovaných “Súhrnných hodnotiacich hárkov” podľa 

tohto bodu sa za ponuku spĺňajúcu požiadavky na predmet zákazky považuje ponuka, 
ktorá spĺňa všetky požadované parametre! 

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 
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preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do 

slovenského jazyka. 

 

Uchádzač predloží naskenované požadované dokumenty v prílohe e-mailovej správy, pričom v predmete 

správy uvedie nápis: PONUKA: „Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA a.s.“ 

12. Otváranie ponúk: 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 10. tejto Výzvy na 

predloženie ponuky budú otvorené dňa 18.12.2020 o 10:00 hod. miestneho času. Otváranie a 
vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 
 

 
13.  Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať vzhľadom na pandemickú situáciu v SR 

virtuálnu obhliadku miesta výkonu uskutočnenia stavebných prác, pričom inštrukcie k virtuálnej 
obhliadke nájde v prílohe „[VO2] Príloha 10_ Foto-video dokumentácii k VO a ostatné inštrukcie.zip“ 

(videá a obrázkové formy dotknutých objektov) - budúce miesto realizácie stavebného diela, aby si sami 
overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah 

predmetu obstarávania, na konkrétne miestne podmienky, na podklady poskytnuté ́ záujemcom k 

vypracovaniu ponuky, verejný obstarávateľ odporúča túto obhliadku vykonať. Nedostatočná 
informovanosť neoprávňuje uchádzača požadovať dodatočnú zmenu ponuky z hľadiska jej obsahu alebo 

ceny. 
 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu. 
 

14. Ďalšie informácie verejného Verejný obstarávateľa: 

 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok obstarávania uchádzačom písomnou elektronickou formou 

prostredníctvom e-mailu. 

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. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 
 

 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov 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". 

 
15. 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 
Verejný 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. 
 

 

Lednické Rovne dňa 30.11.2020 
 

 
 

......................................................... 
 

                  Ing. Stanislav Biroš - predseda predstavenstva 

 
 

 
 

          ......................................................... 

       Ing. Peter Vačko – člen predstavenstva 
 

 
 

 
Prílohy: 

[VO2] Výzva RONA a.s. 30_11_2020.pdf 

[VO2] Príloha 1_Identifikacia uchádzača.docx 
[VO2] Príloha 2_Návrh na plnenie kriterí.docx 

[VO2] Príloha 3_Čestné vyhlásenie §32f ZVO.docx 
[VO2] Príloha 4a_Výkaz-výmer_Výmena otvorových konštrukcií.xlsx 

[VO2] Príloha 4b_Výkaz-výmer_Rekonštrukcia vykurovania.xlsx 

[VO2] Príloha 4c_Výkaz-výmer_Rekonštrukcia osvetlenia.xls 
[VO2] Príloha 5a_Projektová dokumentácia_Výmena otvorových konštrukcií.zip 

[VO2] Príloha 5b_Projektová dokumentácia_Rekonštrukcia vykurovania.zip 
[VO2] Príloha 5c_Projektová dokumentácia_Rekonštrukcia osvetlenia.zip 

[VO2] Príloha 6a_Zmluva o dielo vrátane príloh_Výmena otvorových konštrukcií.zip 

[VO2] Príloha 6b_Zmluva o dielo vrátane príloh_Rekonštrukcia vykurovania.zip 
[VO2] Príloha 6c_Zmluva o dielo vrátane príloh_Rekonštrukcia osvetlenia.zip 

[VO2] Príloha 7_Zoznam subdodávateľov.docx 
[VO2] Príloha 8_Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov – vzor.docx 

[VO2] Príloha 9a_Hodnotnie SMTS_Výmena otvorových konštrukcií.pdf 
[VO2] Príloha 9b_Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia vykurovania.zip 

[VO2] Príloha 9c_Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia osvetlenia.zip 

[VO2] Príloha 10_ Foto-video dokumentácii k VO a ostatné inštrukcie.zip 
 


