
ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, 010 01  Žilina 
Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy 

Zákazka s nízkou hodnotou 
 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ako „zákon“) 

 
 
1. Identifikácia zadávateľa: /ďalej aj ako „zadávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“/ : 

Názov organizácie:  ŽILMONT, s.r.o. 
Sídlo organizácie:  Jánošíkova 20, 010 01  Žilina 
IČO:  30 225 892  
IČ DPH: SK2020443117   
Zastúpená:  Ing. Soňa Lukáčová 
Telefón: 00421 41 56 22 314 
E-mail:  zilmont@zilmont.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy 

2.1. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. 
Časť č. 1: Zateplenie budov, výmena okien a dverí 
Časť č. 2: Rekonštrukcia osvetlenia v administratívnej a priemyselných budovách  

2.2. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu alebo obidve časti predmetu 
zákazky.  
 

3. Opis predmetu zákazky:  

3.1. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je uvedený: 
- pre časť predmetu zákazky č. 1 Zateplenie budov, výmena okien a dverí: v 
Zmluve o dielo a jej prílohách č. 1 Projektová dokumentácia a č. 2 Rozpočet s 
výkazom výmer  
- pre časť predmetu zákazky č. 2 Rekonštrukcia osvetlenia v administratívnej a 
priemyselných budovách: v Zmluve o dielo a jej prílohách č. 1 Rozpočet s výkazom 
výmer a č. 2 – Špecifikácia svietidiel. 
Táto výzva vrátane jej príloh je zverejnená na webovej stránke: 
http://www.zilmont.sk/novinky/projekty-spolufinancovane-zo-zdrojov-eu/?lang=SK 

3.2. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom uskutočniť obhliadku miesta uskutočnenia 
stavebných prác. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť s p. Soňou Lukáčovou, č.t. 
00421 905 620 519, alebo p. Bronislavou Rumanovou, č. t. 00421 905839108.  

3.3. Ak je v ktorejkoľvek časti výzvy (vrátane príloh) odkaz na technické špecifikácie 
v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona, alebo ak sa technické požiadavky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby a pod., je uchádzač oprávnený predložiť ekvivalentné 
riešenie.  

3.4. Kódy CPV 

pre časť 1 predmetu zákazky: 45213250-0, 45321000-3, 45421100-5 

pre časť 2 predmetu zákazky: 45311200-2, 31520000-7 

3.5. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky 

Časť 1 predmetu zákazky:  162 291,67 Eur bez DPH 
Časť 2 predmetu zákazky:    45 976,20 Eur bez DPH 
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5. Hodnotiace kritérium: 

5.1. Pre obidve časti tohoto verejného obstarávania je stanovené jediné hodnotiace 
kritérium – Najnižšia cena príslušnej časti predmetu zákazky bez DPH v EUR. 

5.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu pre danú 
časť predmetu zákazky a splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené 
v tejto výzve a ich prílohách. 

6. Spôsob určenia ceny: 
6.1. Cena uvedená v ponuke je stanovená ako cena maximálna a musí obsahovať všetky 

náklady bezprostredne spojené s realizáciou obstarávaných prác podľa požiadaviek 
uvedených v  tejto výzve a jej prílohách. 

6.2. Cenu žiadame uviesť v mene EUR. 
6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na to vo svojej ponuke a uvedie 

navrhovanú cenu celkom.  
6.4. Poskytovateľ NFP stanovil maximálne referenčné hodnoty pre určité typy 

výdavkov, viď príloha č. 4 výzvy. 

7. Zdroj finan čných prostriedkov 
7.1. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nizkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.2.1 – Zníženie energetickej 
náročnosti a zvýšenie OZE v podnikoch,  z prostriedkov štátneho rozpočtu 
a z prostriedkov zadávateľa. 

 
8. Miesto dodania a lehota dodania: 

8.1. Práce je potrebné vykonať v mieste: ŽILMONT, s.r.o, Jánošíkova 20, 010 01  Žilina 
v lehotách uvedených v príslušných Zmluvách o dielo.  
 

9. Obsah ponuky:  
9.1. Návrh uchádzača na plnenie hodnotiaceho kritéria vyhotovený podľa vzoru v prílohe 

č. 3 pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku 
9.2. Podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo, ktorej text tvorí prílohu č. 1, resp. č. 2 

výzvy, minimálne v jednom vyhotovení pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú 
uchádzač predkladá ponuku, v ktorom uchádzač uvedie len svoje identifikačné údaje 
v bode 1.2 a cenu za danú časť predmetu zákazky v bode 4.1. Ostatné časti zmluvy 
ponechá uchádzač bez zmeny. 

9.3. K zmluve pre časť 1. predmetu zákazky uchádzač predloží ocenený Rozpočet 
s výkazom výmer ako prílohu č. 2 zmluvy a prílohu č. 3 Prehlásenie 
o subdodávateľoch. 
K zmluve pre časť 2. predmetu zákazky uchádzač predloží ocenený Rozpočet s 
výkazom výmer ako prílohu č. 1 zmluvy, vyplnenú prílohu č. 2 Špecifikácia svietidiel 
a prílohu č. 3 Prehlásenie o subdodávateľoch.  
Ocenený Rozpočet s výkazom výmer predloží uchádzač aj v elektronickej podobe 
(napr. vo formáte xls. na elektronickom nosiči napr. CD alebo DVD). 

9.4. V prípade skupiny dodávateľov bude súčasťou ponuky aj osobitné písomné 
splnomocnenie pre vedúceho člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu 
subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny 
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu 
verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými 
členmi skupiny dodávateľov a podpisy musia byť úradne osvedčené. 
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10. Predkladanie ponúk 
10.1. Lehota na predkladanie ponúk: do 26. 03. 2019 do 15:00 hod. Cenové ponuky 

doručené po tejto lehote budú uchádzačovi vrátené bez otvorenia. 
10.2. Ponuky sa predkladajú v písomnej forme, v uzavretom obale prostredníctvom 

pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese: ŽILMONT, s.r.o., 
Jánošíkova 20, 010 01  Žilina.  
Kontaktné osoby: Ing. Soňa Lukáčová, č. t. 00421 415622314, Ing. Bronislava 
Rumanová, č. t. 00421 905839108. V prípade osobného doručenia ponuky do rúk 
zástupcu verejného obstarávateľa, je potrebné čas doručenia vopred telefonicky 
dohodnúť. 

10.3. Na obale ponuky musí byť uvedené obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „Súťaž – neotvárať“ 
a heslo súťaže „Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy“. 

11. Uzatvorenie zmluvy 
11.1. Verejný obstarávateľ uzavrie samostatnú zmluvu o dielo pre každú časť predmetu 

zákazky s uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenu v Eur bez DPH za príslušnú 
časť predmetu zákazky, splnil požiadavky na predmet zákazky a ostatné požiadavky 
uvedené v tejto výzve a jej prílohách. 

11.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona alebo ak u neho existuje 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 zákona tým 
nie je dotknuté. 

11.3. Verejný 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. 

11.4. Úspešný uchádzač nezapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 
zákona, pred podpisom zmluvy o dielo predloží: 
11.4.1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosti  zodpovedajúce predmetu danej časti 

zákazky, na ktorú predložil úspešnú ponuku. Dokladom je buď originál alebo 
úradne osvedčená kópia originálneho vyhotovenia dokladu. 

11.4.2. 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.  

11.5. Zmluvy o dielo s úspešným/i uchádzačom/mi budú uzavreté len v prípade 
akceptovania procesu a výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 
pomoci (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania), alebo podľa 
iných pokynov poskytovateľa pomoci. 
 

 
V Žiline dňa 07. 03. 2019 
 
 

Ing. Soňa Lukáčová 
konateľka spoločnosti 
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Zoznam príloh: 

1. Návrh Zmluvy o dielo pre časť  č. 1 - Zateplenie budov, výmena okien a dverí 
Príloha č. 1 Zmluvy o dielo pre časť 1 – Projektová dokumentácia  
Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pre časť 1 - Rozpočet s výkazom výmer 
Príloha č. 3 Zmluvy o dielo pre časť 1 – Prehlásenie o subdodávateľoch 

2. Návrh zmluvy o dielo pre časť č. 2 - Rekonštrukcia osvetlenia 
Príloha č. 1 Zmluvy o dielo pre časť 2 - Rozpočet s výkazom výmer 
Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pre časť 2 - Špecifikácia svietidiel 
Príloha č. 3 Zmluvy o dielo pre časť 2 - Prehlásenie o subdodávateľoch 

3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
4. Referenčné hodnoty 


