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Výzva na predkladanie ponúk  
 

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej 

príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty v gescii MH SR, verzia 2.2, 

vydanej 12.decembra 2019 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej v texte výzvy  

na predkladanie ponúk budeme uvádzať  len ako „príručka“ v príslušnom gramatickom tvare).  

Predmetná výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovom sídle zadávateľa. 

 

 

 

 

 

Predmet zákazky: 

 

„Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Andrea Hatalová     Ing. Rastislav Lupták 

  MILSY a.s. - člen predstavenstva   MILSY a.s. - predseda predstavenstva 

 

 

 

Bánovce nad Bebravou, dňa 19.12.2019 
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1. IDENTIFIKÁCIA OSOBY, KTOREJ SO POSKYTNE 50% A MENEJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z NFP (ĎALEJ V TEXTE LEN 

„ZADÁVATEĽ“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE)  

Názov zadávateľa: MILSY a.s. 

IČO: 31 412 572 

Sídlo zadávateľa: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Kontaktné údaje zadávateľa: 

Kontaktná adresa: MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Ing. Karol Ševc 

Telefón: +421 911 091 641 

E-mail: sevc@milsy.sk   

Webová stránka: www.milsy.sk  

2. PREDMET  ZÁKAZKY A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV PRE OBSTARANIE PREDMETU ZÁKAZKY 

2.1 Názov predmetu zákazky: Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody 

2.2 Nomenklatúra 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet:  

42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia 

2.3 Stručný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej 

technickej dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. Výkon chladiča ľadovej vody musí byť 

regulovateľný skokovo, postupným radením jednotlivých kompresorov. Chladič vody musí obsahovať 

všetky prevádzkové náplne. Chladič vody bude umiestnený v priestoroch strojovne o rozmeroch - výška 

4m, dĺžka 9m a šírka 9m. Kondenzátory musia byť umiestnené nad strojovňou na pripravenú oceľovú 

konštrukciu s rozmermi - dĺžka 9m a šírka 2,6m. Kondenzátor je potrebné osadiť na podperné nosníky 

oceľovej konštrukcie pre správne rozloženie váhy. Kondenzátory nesmú po osadení presahovať nad 

existujúcu protihlukovú stenu. Chladič ľadovej vody nesmie vyžadovať špeciálny anti vibračný základ. 

Vzduchový chladič nesmie požadovať upravenú vodu pre obstrek. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 3 –Zmluva o dielo, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.  

 

3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: 

Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok dodávky ekologického chladiča ľadovej vody, teda logicky 

je predmet zákazky nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je takým rozsahom, ktorý komplexne 

dodávajú relevantní dodávatelia na trhu. 

mailto:sevc@milsy.sk
http://www.milsy.sk/
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3.3 Potenciálny dodávateľ predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky. 

Predložením ponuky sa stáva z potenciálneho dodávateľa uchádzač.  

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 

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

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

5. MIESTO A TERMÍN DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Miesto dodávky predmetu zákazky: MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
 

5.2 Termín dodávky predmetu zákazky: 150 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo. 

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov 

zadávateľa. Operačný program: Kvalita životného prostredia. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46 

7. DRUH ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY 

7.1 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru. 

7.2 Zadávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom predmetného zadávania zákazky  zmluvu o dielo 

podľa Prílohy č. 3 – Zmluva o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy  na predkladanie 

ponúk. 

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY   

Ponuka predložená v rámci predmetného zadávania zákazky je viazaná do: 31.12.2020 

9. OBHLIADKA MIESTA DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY  

Obhliadka miesta dodávky predmetu zákazky nie je potrebná. 

10. NÁKLADY A VÝDAVKY NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE PONUKY 

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky  znáša potenciálny dodávateľ 

bez finančného nároku voči zadávateľovi. 

10.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. 

Zostávajú ako súčasť dokumentácie predmetného zadávania zákazky. 

11. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY A OZNAČENIE PONUKY  

11.1 Zadávateľ požaduje, aby boli ponuky predložené  listinne, na adresu uvedenú v bode 12.1  

11.2 Na obálke listinnej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

11.2.1 názov a adresa zadávateľa  uvedená v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk, 

11.2.2 názov a adresa potenciálneho dodávateľa, 

11.2.3 heslo: „Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody - ponuka“ 
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Vzor vyplnenej obálky: 
 

Názov a adresa potenciálneho dodávateľa 
 
 
            heslo: „Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody - ponuka“ 

 
        MILSY a.s. 
        Partizánska 224/B 
        957 01 Bánovce nad Bebravou 
 

12. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  

12.1 Ponuku je potrebné doručiť na adresu: 

 

MILSY a.s. 

Partizánska 224/B 

957 01 Bánovce nad Bebravou  

 

Ponuku je možno doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú adresu. 

Pri osobnom odovzdaní ponuky bude potenciálnemu dodávateľovi vystavené potvrdenie o prevzatí 
ponuky. 
 

12.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.01.2020  do 12.00 hod 

Ponuky predložené po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

13. OTVÁRANIE, HODNOTENIE A VYHODNOTENIE PONÚK  

Zadávateľ bude otvárať a hodnotiť tie ponuky, ktoré doručia potenciálni dodávatelia v lehote  

na predkladanie ponúk a  spôsobom určeným v bode 11 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Otváranie 

a hodnotenie ponúk bude neverejné. Zadávateľ najprv vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

obsahových požiadaviek podľa bodu 18 tejto výzvy na predkladanie ponúk a z hľadiska splnenia 

požiadaviek na technické parametre predmetu zákazky požadované v Prílohe č. 1 tejto výzvy na 

predkladanie ponúk. Ak zadávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 

dôkazoch, ktoré uchádzač predložil v rámci svojej ponuky, zadávateľ môže písomne požiadať uchádzača 

o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 

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

zadávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú obsahové požiadavky na ponuku a technické 

špecifikácie predmetu zákazky a zostaví poradie uchádzačov podľa návrhov na plnenie kritéria  

na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH. Po vyhodnotení ponúk zadávateľ 

písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 

ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi príslušnej časti predmetu zákazky 

zadávateľ oznámi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zadávateľ ju prijíma a zároveň ho 

týmto vyzýva na doručenie podpísanej kúpnej zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky, ktorá musí byť 

v súlade s predloženou ponukou a doručená zadávateľovi najneskôr do 10-tich pracovných dní odo dňa 

prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk príslušnej časti predmetu zákazky. Neúspešným 

uchádzačom, zadávateľ oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. Zadávateľ zverejní 
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zápisnicu z vyhodnotenia ponúk do piatich pracovných dní odo dňa kompletného vyhodnotenia ponúk 

na webovej stránke zadávateľa. 

14. SPÔSOB URČENIA CENY – CENOVEJ PONUKY  

14.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou). 

 

14.2 Cena za predmet zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. 

Cena, ktorú uchádzač v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude. 

14.3 Potenciálny dodávateľ naceňuje kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 - Kalkulácia ceny, ktorá  

je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. Cena, ktorú uvedie uchádzač vo svojej 

ponuke musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

15. KRITÉRIUM VYHODNOTENIE PONÚK  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za kompletné plnenie 

predmetu zákazky. 

16. JAZYK PONUKY 

16.1  Celá ponuka a všetky požadované dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku - v slovenskom 
jazyku. 

 

16.2  Ak je požadovaný dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s  jeho  
úradným  prekladom  do  štátneho  jazyka;  to  neplatí  pre  ponuky resp. dokumenty vyhotovené  
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

17. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

17.1 Dorozumievanie medzi potenciálnymi dodávateľmi/uchádzačmi a zadávateľom sa bude 
uskutočňovať písomne, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou a to 
z dôvodu, aby všetky procesné úkony predmetného zadávania zákazky boli riadne, nespochybniteľne, 
preukázateľne zaznamenané a kompletná dokumentácia zo zrealizovaného zadávania zákazky od 
preukázateľného oslovenia potenciálnych dodávateľov, až po uzavretie zmluvy s úspešným 
uchádzačom, bola v súlade s princípmi obstarávania jednoznačne a nespochybniteľne archivovaná, 
najmä pre účely potenciálnej kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly uvedených 
v bode 17.8 v tejto výzve na predkladanie ponúk. Kontaktná osoba zadávateľa a údaje na ňu, sú 
uvedené v bode 1 v tejto výzve na predkladanie ponúk. 

 
17.2 Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné zadávanie zákazky a to najmä z dôvodov keď: 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 
- zadávateľ si vyhradzuje právo zrušenia predmetného zadávania zákazky aj vtedy, ak bude predložená 
len jedna ponuka. 
 
17.3 Dátum zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk na webom sídle zadávateľa: 19.12.2019. 
 
17.4 Dátum odoslania informácie o zverejnení tejto výzvy na predkladanie ponúk na osobitný  
e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk: 19.12.2019. 
 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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17.5 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk bude zverejnená na webovom sídle zadávateľa najneskôr  
do 5 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk. 
 
17.6 Zadávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom predmetného zadávania zákazky, 
ktorý nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo nebudú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  
 
17.7 V prípade, ak budú požadované dokumenty podpísané inou osobou ako je pri fyzickej osobe 
majiteľ (živnostník) alebo u právnickej osoby štatutárny orgán (konateľ alebo prokurista alebo 
predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva alebo komplementár alebo iná oprávnená osoba 
podľa výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného dokumentu), je potrebné, aby bolo 
súčasťou ponuky aj splnomocnenie preukazujúce oprávnenosť podpísania požadovaných dokladov 
osobou, ktorá ich podpísala. 

 
17.8 Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, je povinný poskytnúť súčinnosť pri 
vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 
plánuje mať zadávateľ uzatvorenú s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 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 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,  

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR  
a právnymi aktmi EÚ.  

18. OBSAH PONUKY 

Ponuka, ktorú predloží potenciálny dodávateľ/uchádzač musí obsahovať nasledovné doklady  

a dokumenty: 

 

18.1 Vyplnená špecifikácia predmetu zákazky uvedená v Prílohe č. 1 v tejto výzve na predkladanie 

ponúk, ktorá musí byť vyplnená podľa inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie 

pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny. 

 

18.2 Nacenená kalkulácia ceny podľa Prílohy č. 2 – Kalkulácia ceny v tejto výzve na predkladanie ponúk, 

ktorá musí byť vyplnená podľa  inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre 

vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny. 

 

18.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

a o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na 

predkladanie ponúk.  
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18.4 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky  

podľa Prílohy č. 6,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

18.5 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch podľa Prílohy č. 7, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

výzvy na predkladanie ponúk. 

 

18.6 Doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet zákazky. Uchádzač tento požadovaný 

doklad preukáže predložením aktuálne platného výpisu z obchodného registra alebo aktuálne 

platného výpisu zo živnostenského registra alebo iným aktuálne platným obdobným dokladom, 

preukazujúcim tú skutočnosť, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet zákazky. 

 

18.7 Sprievodný list ponuky, ktorý vyhotoví uchádzač ako úvodný list ponuky, obsahujúci zoznam 

všetkých predložených dokumentov, podpísaný osobou resp. osobami, ktorá je resp. sú oprávnená/é 

konať za uchádzača. Vzor Sprievodného listu sa nachádza v Prílohe č. 8, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

NEODDELITEĽNÉ PRÍLOHY TEJTO VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK SÚ: 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny  

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo 

Príloha č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny 

Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
a o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet  
zákazky 
Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch 
Príloha č. 8 – Vzor Sprievodného listu ponuky 
 

Upozornenie: Elektronická, editovateľná verzia tejto výzvy na predkladanie ponúk vrátane jej príloh,  

je zverejnená na webovej stránke zadávateľa: https://www.milsy.sk/vyzvy/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milsy.sk/vyzvy/
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky: Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody 

Špecifikácia predmetu zákazky 

     

Predmetom zákazky je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej technickej 

dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. Výkon chladiča ľadovej vody musí byť regulovateľný skokovo, 

postupným radením jednotlivých kompresorov. Chladič vody musí obsahovať všetky prevádzkové náplne. Chladič 

vody bude umiestnený v priestoroch strojovne o rozmeroch - výška 4m, dĺžka 9m a šírka 9m. Kondenzátory musia 

byť umiestnené nad strojovňou na pripravenú oceľovú konštrukciu s rozmermi - dĺžka 9m a šírka 2,6m. Kondenzátor 

je potrebné osadiť na podperné nosníky oceľovej konštrukcie pre správne rozloženie váhy. Kondenzátory nesmú po 

osadení presahovať nad existujúcu protihlukovú stenu. Chladič ľadovej vody nesmie vyžadovať špeciálny anti 

vibračný základ. Vzduchový chladič nesmie požadovať upravenú vodu pre obstrek. 

 

     

Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody                                                                     
Počet: 1ks 

Uchádzač je sem povinný uviesť: značku, výrobcu  
a typové označenie ponúkaného ekologického chladiča 
ľadovej vody 

p.č. Parameter/časť položky 
MJ 

požadovaného 
parametra 

Požiadavky na 
parametre/opis 

Parametre 
ponúkané 

uchádzačom  

 Ekologický chladič ľadovej vody 

1 
Chladivo R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej 
vody 

- áno áno/nie 

2 
Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča 
ľadovej vody 

kg max. 250 uveďte  hodnotu 

3 Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody kW min. 800 uveďte  hodnotu 

4 
Rozoberatelný výmenník ľadová voda/R717 chladiča 
ľadovej vody 

- áno áno/nie 

5 
Teplovýmenná plocha rozoberatelného výmenníka 
chladiča ľadovej vody 

m2 min. 100 uveďte  hodnotu 

6 Prietok pitnej vody výmenníka chladiča ľadovej vody kg/s min. 50 - max. 70 uveďte  hodnotu 

7 Počet chladiacich kompresorov chladiča ľadovej vody ks min. 7 uveďte  hodnotu 

8 Výparná teplota chladiča ľadovej vody 0°C - áno áno/nie 

9 Kondenzačná teplota chladiča ľadovej vody °C min. 34 - max. 40 uveďte  hodnotu 

10 Chladené médium voda pitná - áno áno/nie 

11 
Teplota pitnej vody na vstupe výmenníka chladiča 
ľadovej vody 

°C min 3. - max. 6  uveďte  hodnotu 

12 
Teplota pitnej vody na výstupe výmenníka chladiča 
ľadovej vody 

°C min. 0  - max. 3 uveďte  hodnotu 

13 
Inštalovaný elektrický výkon kompresorov chladiča 
ľadovej vody 

kW max. 150 uveďte  hodnotu 

14 Tepelný výkon chladiča ľadovej vody kW min. 850 - max. 1 000 uveďte  hodnotu 

15 COP Koeficient výkonu chladenie - min. 5 uveďte  hodnotu 

16 COP Koeficient výkonu ústredné kúrenie - min. 7 uveďte  hodnotu 

17 Dĺžka chladiča ľadovej vody m max. 7 uveďte  hodnotu 

18 Šírka chladiča ľadovej vody m max. 4 uveďte  hodnotu 
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19 Výška chladiča ľadovej vody m max. 3 uveďte  hodnotu 

20 Hmotnosť chladiča ľadovej vody kg max. 9 000 uveďte  hodnotu 

21 Počet obehových čerpadiel ks min. 2 uveďte  hodnotu 

22 Pracovné médium obehového čerpadla pitná voda - áno áno/nie 

23 Inštalovaný elektrický výkon obehového čerpadla kW max. 8 uveďte  hodnotu 

24 Prietok pitnej vody obehovým čerpadlom m3/h min. 110 - max. 130 uveďte  hodnotu 

25 Dopravná výška obehového čerpadla m min. 10 - max. 20 uveďte  hodnotu 

26 2ks vzduchových kondenzátorov  - áno áno/nie 

27 Chladiaci výkon jedného vzduchového kondenzátora kW min. 490 - max. 600 uveďte  hodnotu 

28 Dĺžka vzduchového kondenzátora m max. 9,25 uveďte  hodnotu 

29 Šírka vzduchového kondenzátora m max. 2,6 uveďte  hodnotu 

30 Výška vzduchového kondenzátora m max. 2,9 uveďte  hodnotu 

31 
Voštiny pred lamelami proti zanášaniu vodným 
kameňom z obstreku vzduchového kondenzátora 

- áno áno/nie 

32 Hmotnosť vzduchového kondenzátora v prevádzke kg max. 5 250 uveďte  hodnotu 

33 Výstup kondenzátu vzduchového kondenzátora °C max. 40 uveďte  hodnotu 

34 Prietok vzduchu vzduchového kondenzátora m3/h min. 180 000 uveďte  hodnotu 

35 EC ventilátory vzduchového kondenzátora ks min. 12 uveďte  hodnotu 

36 
Inštalovaný elektrický výkon EC ventilátorov 
vzduchového kondenzátora 

kW max. 8 uveďte  hodnotu 

37 
Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti  10m od 
vzduchového kondenzátora 

dB max. 50 uveďte  hodnotu 

38 Teplota zapnutia obstreku vzduchového kondenzátora °C min. 26 - max. 28 uveďte  hodnotu 

39 
Teplota okolitého vzduchu nasávaného vzduchovým 
kondenzátorom 

°C min. 35 - max. 40 uveďte  hodnotu 

40 Teplovýmenná plocha vzduchového kondenzátora m2 min. 4 000 uveďte  hodnotu 

41 Chladič pre spätné získavanie tepla - áno áno/nie 

42 Výkon chladiča pre spätné získavanie tepla kW min. 150 uveďte  hodnotu 

43 
Výstupná teplota chladiva R717 chladiča spätného 
získavania tepla 

°C max. 55 uveďte  hodnotu 

44 
Teplota vody na výstupe chladiča spätného získavania 
tepla 

°C min. 60 uveďte  hodnotu 

45 
Prietok prehriatych pár chladiva R717 v chladiči pre 
spätné získavanie tepla  

kg/h min. 2500 uveďte  hodnotu 

46 Prietok vody chladiča spätného získavania tepla kg/h min. 5 000 - max. 5 500 uveďte  hodnotu 

47 
Hmotnosť chladiča spätného získavania tepla v 
prevádzke 

kg max. 500 uveďte  hodnotu 

Meranie a regulácia ekologického chladiča ľadovej vody 

48 Hlavný Rozvádzač chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

49 
Snímanie úniku NH3 s havaríjnym vetraním  
a výstražným zariadením 

- áno áno/nie 

50 Softwarové vybavenie chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

51 Bezobslužné riadenie chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

52 Vzdialený pristup k riadeniu chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

53 Rozvádzač detekcie uniku chladiva a vetrania - áno áno/nie 
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Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny 

 

Názov predmetu zákazky: Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

Názov zadávateľa zákazky: MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Uchádzač (názov a sídlo): vyplní uchádzač 

IČO: vyplní uchádzač 

Platiteľ DPH: vyplní uchádzač (uvedie ÁNO alebo NIE)    

Kontaktná osoba: vyplní uchádzač (uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby) 

Kontaktný e-mail: vyplní uchádzač 

Kontaktné tel. číslo: vyplní uchádzač 

KALKULÁCIA CENY 

 

p.č. Položka Počet ks 
Jednotková cena 

v EUR bez DPH 

Cena celkom v EUR 

bez DPH  

(za položku) 

1. Ekologický chladič ľadovej vody 1   

2. 
Meranie a regulácia ekologického 

chladiča ľadovej vody 
súbor   

Celková cena v EUR bez DPH (Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky)  

 

 

 

Potvrdzujem/e, že vyššie stanovená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase  

pre kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky. 

 

 

 

V ................................... dňa ......................................      
 
           
        _________________________ 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka 
(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)  
štatutárny zástupca oprávnený vystupovať 
za uchádzača alebo iná oprávnená osoba 
resp. osoba splnomocnená na zastupovanie 
uchádzača 
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Príloha č. 3 – Zmluva o dielo 

 

Zmluva o dielo  
 

uzavretá v §536 a nasl. zmysle  zák. č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno:   

Sídlo:    

Registrácia:  

IČO:    

DIČ: 

IČ DPH:    

Bankové spojenie:  

IBAN:    

Tel. kontakt:   

Zastúpený:   

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

1.2 Objednávateľ 

 

Obchodné meno:  MILSY a.s.   

Sídlo:   Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Trenčín,  

oddiel Sro, vložka 37/R  

IČO:   31 412 572 

DIČ:   2020416530 

IČ DPH:   SK2020416530 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

IBAN:   SK91 1111 0000 0066 2375 9002   

Tel. kontakt:  038 762 3209, 038 762 3204 

Zastúpený:   Ing. Rastislav Lupták, predseda predstavenstva 

                                      Andrea Hatalová, člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

  

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany alebo „účastníci Zmluvy“ v príslušnom 

gramatickom tvare)  

 

sa dohodli na nasledovnom: 
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2. PREDMET ZMLUVY 

 

Zhotoviteľ sa za podmienok bližšie stanovených v tejto Zmluve zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo 
v rozsahu podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia Diela za cenu uvedenú v Prílohe č. 2. Predmetom Zmluvy je 
dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane  kompletnej technickej dokumentácie a 
zaškolenia obslužného personálu. (ďalej len ako „Dielo“). 
 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú spoluprácu a súčinnosť, 

riadne a úplne zhotovené Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za podmienok 

stanovených v tejto Zmluve. 

 

 

3. TERMÍN A MIESTO VYKONANIA DIELA 

 

3.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo v mieste určenom Objednávateľom, ktorým je miesto sídlo Objednávateľa 
uvedené v bode 1.2 Zmluvy (ďalej len „Miesto vykonania Diela“). 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 150 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy. 
 

3.3 Termín vykonania Diela Zhotoviteľom závisí od poskytnutia nevyhnutnej dohodnutej súčinnosti zo strany 
Objednávateľa. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím takejto súčinnosti, o dobu jeho 
omeškania sa predlžuje termín vykonania Diela. 

 
3.4 Termín vykonania Diela podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy sa ďalej predlžuje z nasledovných dôvodov: 

- vojna, zemetrasenie, povodeň, pokles vonkajšej teploty pod -5 °C, vystúpenie vonkajšej teploty nad 
35 °C pre všetky činnosti, ktoré nastali na Mieste vykonania Diela alebo v jeho bezprostrednej 
blízkosti a bránia Zhotoviteľovi v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy,  

- omeškanie Objednávateľa s plnením platobných a/alebo iných povinností podľa tejto Zmluvy, 
- omeškanie Objednávateľa s poskytnutím dohodnutých súčinnosti Zhotoviteľovi podľa bodu 3.3 tejto 

Zmluvy,  
- znemožnenie alebo závažné sťaženie prístupu na Miesto vykonávania Diela,  
- nevhodné klimatické podmienky, 
- ak Zhotoviteľ dostal od Objednávateľa pokyn na prerušenie vykonávania Diela. 

 
 

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je stanovená vo výške ................. EUR (slovom: .................. 
eur) bez DPH (ďalej len „Cena“). K dojednanej Cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych 
predpisov. 

 Cena za Dielo bude uhrádzaná na základe čiastkových faktúr Zhotoviteľa. Objednávateľ uhradí 

Zhotoviteľovi Cenu nasledovne: 

a) 30% z Ceny s DPH do 14 dní na základe faktúry Zhotoviteľa vystavenej bezprostredne po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy, 

b) 70 % z Ceny s DPH do 14 dní po uvedení Diela do funkčnej prevádzky v zmysle podmienok uvedených 

v prílohe č.1 – Špecifikácia Diela. 

 

4.2 Cena sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Zhotoviteľa uvedený 

v článku 1. bode 1.1 Zmluvy. 
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4.3 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela.  
 
4.4 Faktúry vystavené Zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a musia byť doručené 

Objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť po doručení faktúry Objednávateľovi.      

 

 

5.  ĎALŠIE DOJEDNANIA 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v dohodnutom čase. 

 

5.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo jeho zhotovenej časti znáša Zhotoviteľ do doby odovzdania 

Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia Diela. 

 

5.3 Zhotoviteľ neznáša nebezpečenstvo škody na Diele v prípade, ak: 

- na Diele vznikne škoda bez jeho zavinenia a neznáša škodu na Diele vzniknutú z dôvodu vyššej moci 

- ak príčinou vzniku škody na Diele je porušenie povinností Objednávateľa dojednaných v tejto Zmluve 

- Objednávateľ počas prerušenia zhotovovania Diela Dielo nezabezpečil podľa pokynov Zhotoviteľa. 

 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom 

zaplatenia celej Ceny Zhotoviteľovi v súlade s článkom 4 tejto Zmluvy. 

 

5.5 Dielo bude v prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku realizované 

v súvislosti s projektom s názvom „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MILSY a.s.“, kód ŽoNFP 

NFP310040AFI5, predloženého v rámci „46. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch“, kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46. 

 

5.6 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný byť v čase podpisu tejto Zmluvy, ako aj počas celej doby 

platnosti tejto Zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo 

spravodlivosti SR. Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) tvorí 

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy 

 

 

6. ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ KONANIE, PODMIENKY ZÁRUČNÉHO A POZÁRUČNÉHO SERVISU 

 

6.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť Dielo vykonať jeho riadnym dodaním a uvedením do funkčnej prevádzky 
v Mieste vykonania Diela uvedenom v bode 3.1 tejto Zmluvy.  
 

6.2 Riadne dodanie a uvedením Diela do funkčnej prevádzky potvrdí Objednávateľ podpisom 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu. V tomto protokole je Objednávateľ povinný vyznačiť vady  
a nedorobky Diela viditeľné pri jeho dodaní a uvedení do funkčnej prevádzky, inak jeho práva zo 
zodpovednosti za viditeľné vady a nedorobky zanikajú. 
 

6.3 V prípade, že Dielo nebude spôsobilé na uvedenie do funkčnej prevádzky z dôvodov za ktoré Zhotoviteľ 
nezodpovedá, zaväzuje sa Objednávateľ odstrániť prekážky  spôsobujúce nemožnosť uvedenia Diela do 
funkčnej prevádzky v lehote dohodnutej zmluvnými stranami. 
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6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za právne a faktické vady a nedorobky , ktoré má Dielo v okamihu podpisu 

úplného preberacieho  protokolu zo strany Objednávateľa a súčasne aj za vady a nedorobky, ktoré sa 
stanu zrejmými aj po tomto okamihu. 
 

6.5 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku, pričom záručná doba je 24 mesiacov v prípade, ak servis Diela 
zabezpečuje Zhotoviteľ. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia riadne vykonaného Diela, t.j. bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov, ktoré by vadili riadnemu užívaniu objednávateľom. 
 

6.6 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené vonkajšími udalosťami a ktoré boli spôsobené 
neodbornou manipuláciou a nekvalifikovaným zásahom zo strany Objednávateľa. 
 

6.7 Podmienkou poskytnutia záruky podľa tohto článku Zmluvy je zabezpečenie a dodržiavanie prevádzkovej 

a technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu. 

 
6.8 V prípade výskytu vady je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť (elektronicky, 

telefonicky alebo prostredníctvom poštovej zásielky) túto skutočnosť Zhotoviteľovi aj spolu s možným 
opisom vady a žiadosťou o jej odstránenie. 
 

6.9 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu od okamihu doručenia 
oznámenia podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy. V závislosti od povahy vady sa Zhotoviteľ 
zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie za účelom včasného odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný začať 
riešiť odstránenie poruchy/vady  najneskôr do 24 hodín od jej oznámenia.  
 

6.10 V prípade odstraňovania vád Diela podľa tohto článku Zmluvy si Zhotoviteľ vyhradzuje právo zvoliť 

spôsob, akým zrealizuje nárok Objednávateľa z vád tovaru (napr. oprava Diela alebo jeho časti, zľava 

z Ceny a pod.). Objednávateľ sa zaväzuje voľbu Zhotoviteľa týkajúcu sa určenia spôsobu realizácie 

nároku Objednávateľa z vád tovaru akceptovať. 

 

6.11 Pri odstraňovaní vád Diela, je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť. 

Objednávateľ je najmä povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k Dielu, zabezpečiť Zhotoviteľovi 

napojenie na elektrický prúd, vodu, prípadne poskytnúť ďalšiu súčinnosť po nevyhnutný čas odstránenia 

vád. 

 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

7.1 Zhotoviteľ sa  pri vykonaní Diela zaväzuje a vyhlasuje, že: 
a) má dostatočné personálne a technické kapacity a dostatok skúseností na vykonanie Diela, 
b) Dielo bude spĺňať všetky požiadavky obsiahnuté v tejto Zmluve, 
c) Dielo vykoná v súlade s touto Zmluvou a požiadavkami Objednávateľa,  
d) Dielo bude spĺňať požiadavky obsiahnuté v technických, technologických, právnych a iných 

príslušných normách a súčasne bude vykonané podľa najlepšej obchodnej a technologickej praxe 
v príslušnom odvetví, 

e) Dielo bude bez právnych a faktických vád, 
f) Dielo bude vykonané tak, že žiadnym spôsobom nebude v kontradikcii s ostatnými technológiami 

používanými Objednávateľom a bude s nimi kompatibilné, 
g) pri vykonaní Diela nebude nad nevyhnutnú mieru zasahovať do výkonu podnikateľskej činnosti 

Objednávateľa, 
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h) Dielo bude dodané spolu zo všetkými dokladmi a dokumentmi sa k nemu vzťahujúcimi (napr. návod 
na obsluhu, údržbu a použitie). 

 
7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že: 

a) poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri vykonávaní Diela, najmä určí, pripraví, 
sprístupní a zabezpečí miesto vykonania Diela, určí osoby zodpovedné za styk so Zhotoviteľom 
počas vykonania Diela, určí osoby určené na zaškolení, ktoré vykoná Zhotoviteľ, 

b) po úplnom vykonaní Diela v zmysle tohto článku Zmluvy a po úspešnom uvedení Diela do funkčnej 
prevádzky prevezme Dielo do svojho užívania na základe podpisu úplného akceptačného protokolu. 
 
 

8. KONTROLA, AUDIT, OVEROVANIE NA MIESTE 
 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú plánuje mať Objednávateľ uzatvorenú 

s poskytovateľom NFP (Zmluva o poskytnutí NFP bude v čase účinnosti tejto Zmluvy uzatvorená medzi 

Objednávateľom a Poskytovateľom NFP), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 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 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,  

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR  
a právnymi aktmi EÚ.  

 
 

9. TRVANIE ZMLUVY A JEJ UKONČENIE 

 

9.1 Táto zmluva môže byť ukončená: 

a) dohodou zmluvných strán 
b) odstúpením od zmluvy zo strany Objednávateľa 
c) odstúpením od zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

 

9.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Zhotoviteľ omeškaní s vykonaním 

Diela o viac ako 4 kalendárne týždne vzhľadom na termíny dojednané v článku 3. tejto Zmluvy. 

 

9.3 Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania 

s úhradou Ceny za Dielo alebo jej časti o viac ako 15 dní po uplynutí lehoty splatnosti. Nárok Zhotoviteľa 

na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 
9.4 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Účinky 

odstúpenia nastávajú okamihom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 
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10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1 Vzťahy neupravené priamo touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi slovenskými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci 

pod dni odoslania Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) zo strany 

Objednávateľa (kód ŽoNFP NFP310040AFI5). O odoslaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku zo strany Objednávateľa musí Objednávateľ preukázateľne informovať Zhotoviteľa 

a to najneskôr v nasledujúci deň po odoslaní tejto žiadosti. 

 

10.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou písomných 

a riadne očíslovaných dodatkov. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

 
10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa ich zmluvného vzťahu založeného touto 

Zmluvou si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak druhá zmluvná 
strana odmietne prevziať alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, posledný deň odbernej 
lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky. 
 

10.6 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 17 v súvislosti s ustanovením § 271 Obchodného zákonníka 
dohodli, že obsah tejto zmluvy považujú za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť o ňom, resp. 
zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi tretími osobami o obsahu 
tejto Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto 
Zmluvy, a to voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. Tento záväzok zmluvných strán nezaniká 
ukončením zmluvy a/alebo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá a trvá pre zmluvné strany 
naďalej. 

 

10.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela  
Príloha č. 2 - Cena Diela 
Príloha č. 3 - Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa  
a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. 
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa 
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10.8 Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni, 
ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V ................., dňa     V Bánovciach nad Bebravou, dňa  

 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

 

...........................................    ........................................... 
                                               Ing. Rastislav Lupták  

predseda predstavenstva MILSY a.s. 
 
 
       ........................................... 
       Andrea Hatalová 

člen predstavenstva MILSY a.s. 
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Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela 
 

     
Predmetom Diela je dodávka funkčného ekologického chladiča ľadovej vody vrátane kompletnej technickej 

dokumentácie a zaškolenia obslužného personálu. Výkon chladiča ľadovej vody musí byť regulovateľný skokovo, 

postupným radením jednotlivých kompresorov. Chladič vody musí obsahovať všetky prevádzkové náplne. Chladič 

vody bude umiestnený v priestoroch strojovne o rozmeroch - výška 4m, dĺžka 9m a šírka 9m. Kondenzátory musia 

byť umiestnené nad strojovňou na pripravenú oceľovú konštrukciu s rozmermi - dĺžka 9m a šírka 2,6m. Kondenzátor 

je potrebné osadiť na podperné nosníky oceľovej konštrukcie pre správne rozloženie váhy. Kondenzátory nesmú po 

osadení presahovať nad existujúcu protihlukovú stenu. Chladič ľadovej vody nesmie vyžadovať špeciálny anti 

vibračný základ. Vzduchový chladič nesmie požadovať upravenú vodu pre obstrek. 

 

     

Dodávka ekologického chladiča ľadovej vody                                                                     
Počet: 1ks 

Zhotoviteľ je sem povinný uviesť: značku, výrobcu  
a typové označenie ponúkaného ekologického chladiča 
ľadovej vody 

p.č. Parameter/časť položky 
MJ 

požadovaného 
parametra 

Požiadavky na 
parametre/opis 

Parametre 
ponúkané 

zhotoviteľom  

 Ekologický chladič ľadovej vody 

1 
Chladivo R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej 
vody 

- áno áno/nie 

2 
Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča 
ľadovej vody 

kg max. 250 uveďte  hodnotu 

3 Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody kW min. 800 uveďte  hodnotu 

4 
Rozoberatelný výmenník ľadová voda/R717 chladiča 
ľadovej vody 

- áno áno/nie 

5 
Teplovýmenná plocha rozoberatelného výmenníka 
chladiča ľadovej vody 

m2 min. 100 uveďte  hodnotu 

6 Prietok pitnej vody výmenníka chladiča ľadovej vody kg/s min. 50 - max. 70 uveďte  hodnotu 

7 Počet chladiacich kompresorov chladiča ľadovej vody ks min. 7 uveďte  hodnotu 

8 Výparná teplota chladiča ľadovej vody 0°C - áno áno/nie 

9 Kondenzačná teplota chladiča ľadovej vody °C min. 34 - max. 40 uveďte  hodnotu 

10 Chladené médium voda pitná - áno áno/nie 

11 
Teplota pitnej vody na vstupe výmenníka chladiča 
ľadovej vody 

°C min 3. - max. 6  uveďte  hodnotu 

12 
Teplota pitnej vody na výstupe výmenníka chladiča 
ľadovej vody 

°C min. 0  - max. 3 uveďte  hodnotu 

13 
Inštalovaný elektrický výkon kompresorov chladiča 
ľadovej vody 

kW max. 150 uveďte  hodnotu 

14 Tepelný výkon chladiča ľadovej vody kW min. 850 - max. 1 000 uveďte  hodnotu 

15 COP Koeficient výkonu chladenie - min. 5 uveďte  hodnotu 

16 COP Koeficient výkonu ústredné kúrenie - min. 7 uveďte  hodnotu 

17 Dĺžka chladiča ľadovej vody m max. 7 uveďte  hodnotu 

18 Šírka chladiča ľadovej vody m max. 4 uveďte  hodnotu 

19 Výška chladiča ľadovej vody m max. 3 uveďte  hodnotu 

20 Hmotnosť chladiča ľadovej vody kg max. 9 000 uveďte  hodnotu 

21 Počet obehových čerpadiel ks min. 2 uveďte  hodnotu 
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22 Pracovné médium obehového čerpadla pitná voda - áno áno/nie 

23 Inštalovaný elektrický výkon obehového čerpadla kW max. 8 uveďte  hodnotu 

24 Prietok pitnej vody obehovým čerpadlom m3/h min. 110 - max. 130 uveďte  hodnotu 

25 Dopravná výška obehového čerpadla m min. 10 - max. 20 uveďte  hodnotu 

26 2ks vzduchových kondenzátorov  - áno áno/nie 

27 Chladiaci výkon jedného vzduchového kondenzátora kW min. 490 - max. 600 uveďte  hodnotu 

28 Dĺžka vzduchového kondenzátora m max. 9,25 uveďte  hodnotu 

29 Šírka vzduchového kondenzátora m max. 2,6 uveďte  hodnotu 

30 Výška vzduchového kondenzátora m max. 2,9 uveďte  hodnotu 

31 
Voštiny pred lamelami proti zanášaniu vodným 
kameňom z obstreku vzduchového kondenzátora 

- áno áno/nie 

32 Hmotnosť vzduchového kondenzátora v prevádzke kg max. 5 250 uveďte  hodnotu 

33 Výstup kondenzátu vzduchového kondenzátora °C max. 40 uveďte  hodnotu 

34 Prietok vzduchu vzduchového kondenzátora m3/h min. 180 000 uveďte  hodnotu 

35 EC ventilátory vzduchového kondenzátora ks min. 12 uveďte  hodnotu 

36 
Inštalovaný elektrický výkon EC ventilátorov 
vzduchového kondenzátora 

kW max. 8 uveďte  hodnotu 

37 
Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti  10m od 
vzduchového kondenzátora 

dB max. 50 uveďte  hodnotu 

38 Teplota zapnutia obstreku vzduchového kondenzátora °C min. 26 - max. 28 uveďte  hodnotu 

39 
Teplota okolitého vzduchu nasávaného vzduchovým 
kondenzátorom 

°C min. 35 - max. 40 uveďte  hodnotu 

40 Teplovýmenná plocha vzduchového kondenzátora m2 min. 4 000 uveďte  hodnotu 

41 Chladič pre spätné získavanie tepla - áno áno/nie 

42 Výkon chladiča pre spätné získavanie tepla kW min. 150 uveďte  hodnotu 

43 
Výstupná teplota chladiva R717 chladiča spätného 
získavania tepla 

°C max. 55 uveďte  hodnotu 

44 
Teplota vody na výstupe chladiča spätného získavania 
tepla 

°C min. 60 uveďte  hodnotu 

45 
Prietok prehriatych pár chladiva R717 v chladiči pre 
spätné získavanie tepla  

kg/h min. 2500 uveďte  hodnotu 

46 Prietok vody chladiča spätného získavania tepla kg/h min. 5 000 - max. 5 500 uveďte  hodnotu 

47 
Hmotnosť chladiča spätného získavania tepla v 
prevádzke 

kg max. 500 uveďte  hodnotu 

Meranie a regulácia ekologického chladiča ľadovej vody 

48 Hlavný Rozvádzač chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

49 
Snímanie úniku NH3 s havaríjnym vetraním  
a výstražným zariadením 

- áno áno/nie 

50 Softwarové vybavenie chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

51 Bezobslužné riadenie chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

52 Vzdialený pristup k riadeniu chladiča ľadovej vody - áno áno/nie 

53 Rozvádzač detekcie uniku chladiva a vetrania - áno áno/nie 
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Príloha č. 2 - Cena Diela 
 
 
 

p.č. Položka Počet ks 
Jednotková cena 

v EUR bez DPH 

Cena celkom v EUR 

bez DPH  

(za položku) 

1. Ekologický chladič ľadovej vody 1   

2. 
Meranie a regulácia ekologického 

chladiča ľadovej vody 
súbor   

Celková cena v EUR bez DPH (Za kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky)  

 

 
 
 
 

Príloha č. 3 
 

Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil 
na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle 
platného príslušného zákona vyžaduje. 
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Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa 

 

Zhotoviteľ v čase podpisu  tejto zmluvy uvedie: 

a) Nebudem pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom 

a celý predmet zákazky zrealizujem vlastnými kapacitami. 

ALEBO (Zhotoviteľ vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade platí) 

b) Mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam  

je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne 

a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi 

odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie 

kritéria cena.  

Zoznam subdodávateľov: 

Názov, sídlo a IČO 

subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa, meno 

a priezvisko 

Predmet 

subdodávky  

Podiel subdodávky 

z celého predmetu 

zákazky v EUR bez 

DPH alebo v % 

    

    

 

 (Zhotoviteľ použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov) 

 

Pravidlá pre zmenu subdodávateľa  

1. V tejto prílohe sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi  

v čase uzavierania tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno  

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených 

v tejto prílohe a to bezodkladne.  

3. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny 

subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete 

subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady 

na zabezpečenie plnenia na základe Zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.  

4. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona  

č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora 

upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 

realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť  

pri výberu subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy 

o subdodávke.  
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Príloha č. 4 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny 

 
Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie špecifikácie predmetu zákazky: 

 

1. Potenciálny dodávateľ musí uviesť v príslušnom riadku: výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) 

ponúkaného predmetu zákazky. 

 

2. Zadávateľ v  špecifikácii popisuje v stĺpci s názvom „Parameter/časť položky“ textovú časť požiadavky na požadovaný 

parameter predmetu zákazky a v stĺpci „Požiadavky na parameter/opis“ zadávateľ popisuje akým spôsobom  

má potenciálny dodávateľ uviesť požadovaný údaj v stĺpci s názvom „Parametre ponúkané uchádzačom“ a to buď: 

 

a) Zadávateľ vyžaduje, aby potenciálny dodávateľ uviedol údaj „áno“, čím potvrdí, že ním ponúkaný predmet 

zákazky, značky a typového označenia od výrobcu, ktorého uviedol v prvom riadku, spĺňa na 100 percent 

požiadavku zadávateľa. Ak by predmet zákazky, ktorý ponúka potenciálny dodávateľ v rámci svojej ponuky 

nespĺňal požadovaný parameter, uvedie potenciálny dodávateľ pri tomto parametri údaj „nie“. 

 

b) Ak zadávateľ požaduje údaj min. (minimálne), znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne potenciálny 

dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká 

alebo väčšia (vyššia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. 

pre parameter „Chladiaci výkon chladiča ľadovej vody" v rámci stĺpca "Požiadavky na parametre/opis" údaj „min. 

700 kW“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter „Chladiaci 

výkon chladiča ľadovej vody“ hodnotu presne 700 kW alebo viac ako 700 kW (napr. 720 kW), vtedy bude 

zadávateľ považovať tento parameter za splnený). 

 

c) Ak zadávateľ požaduje údaj max. (maximálne), znamená to, že predmet zákazky, ktorý ponúkne potenciálny 

dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri, mať takú hodnotu (údaj) parametra, ktorá je rovnaká 

alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná hodnota (údaj) pri tomto parametri (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. 

pre parameter „Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody" v rámci stĺpca  "Požiadavky 

na parametre/opis" údaj „max. 250 kg“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať 

pre parameter „Hmotnosť chladiva R717 v primárnom okruhu chladiča ľadovej vody“ hodnotu presne 250 kg 

alebo menej ako 250 kg (napr. 220 kg), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený). 

 

d) Ak zadávateľ požaduje údaj min. (minimálne) – max. (maximálne), znamená to, že predmet zákazky, ktorý 

ponúkne potenciálny dodávateľ zadávateľovi, musí pri požadovanom parametri mať takú hodnotu (údaj) 

parametra, ktorá je rovnaká alebo väčšia (vyššia) a zároveň rovnaká alebo menšia (nižšia) ako je požadovaná 

hodnota (údaj) pri tomto parametri (t.j. hodnota (údaj) ponúknutého parametra musí byť z  intervalu 

požadovanej hodnoty (údaju)) (Príklad: ak zadávateľ požaduje napr. pre parameter „Prietok pitnej vody 

výmenníka chladiča ľadovej vody" v rámci stĺpca "Požiadavky na parametre/opis" údaj „min. 50 kg/s – max. 70 

kg/s“, tak potenciálnym dodávateľom ponúknutý predmet zákazky musí spĺňať pre parameter „Prietok pitnej 

vody výmenníka chladiča ľadovej vody“ hodnotu presne 50 kg/s alebo viac ako 50 kg/s a zároveň hodnotu presne 

70 kg/s alebo menej ako 70 kg/s (napr. 60 kg/s), vtedy bude zadávateľ považovať tento parameter za splnený). 

 
 
Návod/pokyny/inštrukcie pre potenciálneho dodávateľa pre vyplnenie cenovej ponuke: 

 

Potenciálny dodávateľ musí v rámci cenovej ponuky v rámci výzvy na predkladanie ponúk naceniť v požadovanej 

položke, všetky činnosti zodpovedajúce kompletnej realizácii (dodaniu) predmetu zákazky (celková cena predmetu 

zákazky, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude). Celková cena, ktorú uvedie 

potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase (platí pre obidva 

žeriavy). 
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Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
a o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, ŽE NEMÁ ULOŽENÝ ZÁKAZ ÚČASTI  
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 
 

 
Uchádzač: ............................................................................................................................................................ 
 

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 
 
 
ktorý predkladá ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom 
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, na predmet zákazky „Dodávka ekologického 
chladiča ľadovej vody“: 
 
 

vyhlasujem na svoju česť, že 
 
 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím  

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 
a 
 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom,  
že som: 

a)   nevyvíjal   a   nebudem   vyvíjať   voči   žiadnej   osobe   na   strane   zadávateľa, ktorá je alebo by mohla 
byť zainteresovanou osobou, akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia 
uchádzača v postupe tohto zadávania zákazky, 

b)   neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 
tejto zákazky, 

c)   budem bezodkladne informovať zadávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 
záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu predmetného 
zadávania zákazky. 

 

 
 
 
        _________________________ 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka 
(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)  
štatutárny zástupca oprávnený vystupovať 
za uchádzača alebo iná oprávnená osoba 
resp. osoba splnomocnená na zastupovanie 
uchádzača 
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Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet  
zákazky 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI  
A S POŽIADAVKAMI NA PREDMET ZÁKAZKY 

 
 

 
Uchádzač: ............................................................................................................................................................ 
 

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 
 
 
ktorý predkladá ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom 
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, na predmet zákazky „Dodávka ekologického 
chladiča ľadovej vody“: 
 

 
vyhlasuje na svoju česť, že 

 
 

súhlasí s obchodnými podmienkami podľa zmluvy o dielo, ktorá je Prílohou č. 3 predmetnej výzvy na 
predkladanie ponúk vrátane jej príloh  a s požiadavkami na predmet zákazky podľa Prílohy č.1 tejto výzvy 

vyjadrených tiež vo svojej ponuke, v plnom rozsahu. 
 
 

 
 
 
        _________________________ 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka 
(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)  
štatutárny zástupca oprávnený vystupovať 
za uchádzača alebo iná oprávnená osoba 
resp. osoba splnomocnená na zastupovanie 
uchádzača 
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Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 
 

Uchádzač: ............................................................................................................................................................ 
 

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 
 
 
ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom 
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, na predmet zákazky „Dodávka ekologického 
chladiča ľadovej vody“: 
 

vyhlasujem na svoju česť, že 
 

a) Nebudem pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky 
subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizujem vlastnými kapacitami. 

 
ALEBO (uchádzač vyberie buď alternatívu a) alebo b), podľa toho, ktorá v jeho prípade platí) 
 

b) Mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam  
je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne 
a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi 
odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie 
kritéria cena.  

 
Zoznam subdodávateľov: 

Názov, sídlo a IČO 
subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa, meno 
a priezvisko 

Predmet 
subdodávky  

Podiel subdodávky 
z celého predmetu 
zákazky v EUR bez 
DPH alebo v % 

    

    

(Uchádzač použije toľko riadkov tabuľky, koľko je potrebné z hľadiska počtu subdodávateľov) 
 
Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených 
v predchádzajúcich odsekoch. 
 
 
V ................................... dňa ......................................      

           
 
        _________________________ 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka 
(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)  
štatutárny zástupca oprávnený vystupovať 
za uchádzača alebo iná oprávnená osoba 
resp. osoba splnomocnená na zastupovanie 
uchádzača 
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Príloha č. 8 – Vzor Sprievodného listu ponuky 
 

 
 

SPRIEVODNÝ LIST PONUKY 
 
 

Ponuka uchádzača: ............................................................................................................................................. 
 

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 
 
 
ktorý predkladá ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej zadávateľom 
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, na predmet zákazky „Dodávka ekologického 
chladiča ľadovej vody“ obsahuje nižšie uvedené dokumenty: 
 

Zoznam všetkých predložených dokumentov: 
 

 
1. Vyplnená špecifikácia predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1, podľa inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4  

2. Nacenená kalkulácia ceny podľa Prílohy č. 2, podľa  inštrukcií uvedených v Prílohe č. 4  

3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

a o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 

4. Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a s požiadavkami na predmet zákazky podľa 

Prílohy č. 6  

5. Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch podľa Prílohy č. 7 

6. Doklad preukazujúci oprávnenosť dodávať predmet zákazky (Uchádzač doplní akým dokladom 

preukazuje oprávnenosť dodávať predmet zákazky) 

7. Ak je relevantné: Splnomocnenie preukazujúce tú skutočnosť, že osoba, ktorá podpísala za uchádzača 

požadované dokumenty, je oprávnená vystupovať za uchádzača 

 

 
V ................................... dňa ......................................      
           
 
        _________________________ 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka 
(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)  
štatutárny zástupca oprávnený vystupovať 
za uchádzača alebo iná oprávnená osoba 
resp. osoba splnomocnená na zastupovanie 
uchádzača 

 


