
 
 

 
 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 
Telefón:   +421 48 4300 130 
E-mail:    obstaravanie@indprop.gov.sk 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 

prevádzke budovy ÚPV SR“ 
 

 
Opis predmetu zákazky: 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov 
energie na prevádzke: 
administratívna budova ÚPV SR  na Švermovej ul. č. 43 v Banskej Bystrici. 
Súčasťou projektovej dokumentácie je: 

- Projekt chladenia vnútornými chladiacimi jednotkami, 
- Rozvody od zdroja chladu a návrh strojovne – chillery vzduch/voda a ich vyregulovanie, 
- Projekt elektrickej inštalácie z hlavného objektového rozvádzača k novým zariadeniam, 
- Projekt merania a regulácie, 
- Projekt elektroprípojky, 
- Projekt stavebných úprav vyvolaných novým zdrojom, 
- Zameranie skutkového stavu dotknutých profesií nevyhnutého k vypracovaniu dokumentácie, 
- Projekt zdravotechniky – odkanalizovanie kondenzátu chladenia, 
- Rozpočty profesií.  
 

Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 
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Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód) 
712 000000-0 Architektonické a súvisiace služby 
712 10000-3 Poradenské a architektonické služby 
 
NUTS kód: 
SK 032 – Banskobystrický kraj 
 
 
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
 
Obhliadka : Verejný obstarávateľ poskytuje možnosť prípadnej obhliadky miesta plnenia za účelom 
overenia a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 
spojené s obhliadkou znáša výlučne záujemca, resp. uchádzač. Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť 
minimálne 1 pracovný deň vopred do 15:00 hod. u kontaktných osôb verejného obstarávateľa, ktoré sú 
uvedené v tejto výzve , a to u odborného garanta - Ing. Iveta Zvaríková .Osoby sú povinné preukázať sa 
potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva 
SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 
COVID-19 v súlade so Základnými opatreniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácií v regióne (Covid 
Automat).  
 
Odborný garant za tech. riešenie:  
Ing. Iveta Zvaríková, e-mail: iveta.zvarikova@indprop.gov.sk, tel.: 048/4300 308 
 
Komunikácia : otázky na vysvetlenie podmienok výzvy zasielajte na e mailovú adresu odborného garanta za 
technické riešenie v termíne do 8.4.2021 do 13,00 hod. Na tieto otázky bude úrad/garant  obratom 
odpovedať. E mailová komunikácia ohľadom otázok k podmienkam výzvy bude súčasťou spisu verejného 
obstarávania.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
16 350 € bez DPH  
Je určená prieskumom trhu a aritmetickým priemerom cien získaných ponúk za účelom určenia a zvolenia 
postupu verejného obstarávania. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako 
predpokladaná hodnota zákazky. 
 
 
Podmienky účasti  
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia -§ 32 ZoVO:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZoVO., a to sú:  
§32 Ods 1 písm. e) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu,  
§32 ods 1 písmeno f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. f) ZoVO. 
 



 
 

 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

a) Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného 
a ekonomického postavenia –§ 33 ZoVO Nevyžaduje sa. 
 

Ak uchádzač nepredloží doklady v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút 
vysvetlenia/doplnenia v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka zaradená do vyhodnotenia. 
 
Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky na ponuku spojenú s  prípravou a predložením ponuky 
znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku verejného obstarávateľa. 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH  
 
Platca/neplatca DPH: 
 

1. Ak je záujemca platcom DPH, navrhovanú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení: 
a) Navrhovaná cena v eur bez DPH 
b) Sadza DPH v percentách a jej výška v eur 
c) Navrhovaná cena s DPH 

 
2. Ak záujemca nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú cenu celkom za celú zákazku a súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke verejného obstarávateľa upozorní. 
 

Obsah ponuky: 

1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 
2. Čestné prehlásenie že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu, kópia výpisu z obchodného registra, osvedčenie komory a i. 

 

Vyhodnotenie ponúk:  

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria 
umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a 
požiadaviek na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.  

2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
3.  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, 

verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola zaradená medzi hodnotené 
ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom mieste v poradí uchádzačov 
a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

Výzve na predloženie cenovej ponuky; 
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 
• nebola predložená ani jedna ponuka 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky zasielať buď elektronicky na e mailovú adresu : obstaravanie@indprop.gov.sk ( ponuka 
bude zabezpečená heslom) , alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica s 
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označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO –  Projekt Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 
prevádzke budovy ÚPV SR“ 

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk 

 

Termín predloženia: 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 9.4.2021 o 10:00 hod. 
 

Výsledok verejného obstarávania  a)Zmluva/rámcová dohoda b)písomná objednávka 

 
Oznámenie o výsledku: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok 
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou. 
 
V Banskej Bystrici, 29.3.2021 

   Ing. Ľubica Gajdošová, v.r. 
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