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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Zadávanie zákazky malého rozsahu  

I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
 

I.1) NÁZOV A ADRESY 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 31, 080 01  Prešov 

Zastúpený:  Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ 

IČO; DIČ:   37781324; 2021446163 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:      SK37 8180 0000 0070 0055 8188 

Webové sídlo:  http://www.astropresov.sk  

Kontaktné údaje: 

Osoba:   Ing. Darina Kahanovská 

Tel., e-mail: 051/7733218, ekonom@astropresov.sk 

 

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

§ 7 ods. 1 písm. d) ZVO 

 

I.2.1) KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom 

jazyku. 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

písomne, elektronickou formou.  

II. PREDMET ZÁKAZKY 
 

II.1) NÁZOV 

Montáž meracích zariadení energií 

Hlavný kód CPV 

51210000-7 Inštalácia meracích zariadení 

Druh zákazky: Služby 

 

II.2) OPIS 

V rámci projektu pod názvom „Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti – 

Hvezdáreň a planetárium Prešov“ pod kódom 310041A200 bolo nainštalovaných 40 ks 

fotovoltických panelov s výkonom 250 Wp/panel, tepelné čerpadlo na ohrev TV a budova 

bola zateplená. 

Pre výpočet a určenie efektívnosti fotovoltických panelov je potrebné nainštalovať elektromer 

MeriTo 30 A, na určenie dodanej elektrickej energie do elektrickej siete planetária a porovnať 

tento pomer s fakturačným meradlom elektrickej energie v objekte. V tomto prípade však 

upozorňujeme na možnosť optimalizácie zapojenia fotovoltiky. V súčasnosti je minimálny 

odber elektrickej energie vyrobenej zo slnečného žiarenia. Násobne vyšší odber je 

z elektrickej siete. 

Pre meranie efektivity tepelného čerpadla je potrebné merať spotrebované množstvo vody, 

teda nainštalovať vodomer a tiež určiť spotrebu elektrickej energie pomocou elektromeru. 

Použité tepelné čerpadlo má taktiež malé využitie ohriatej vody, dodáva len teplú vodu pre 

kuchynku. 

Pre určenie efektivity zateplenia budovy je potrebné merať odovzdané teplo do systému ÚK. 

Pre vypracovanie cenovej ponuky je nutná fyzická obhliadka. 

 

II.3) MIESTO VYKONANIA 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 31, 080 01  Prešov 

http://www.astropresov.sk/
mailto:ekonom@astropresov.sk
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II.4) DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY 

Do 3 mesiacov od doručenia písomnej objednávky 

 

II.5) CELKOVÁ PREDPOKLADANÁ HODNOTA 

3 352,50 EUR bez DPH 

 

II.6) CENA A SPÔSOB JEJ URČENIA 

- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Verejný obstarávateľ je zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň podľa § 7a zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

- Uchádzač uvedie svoju pozíciu platcu dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), či si 

uplatní DPH a podľa akého pravidla a ustanovenia, s poukazom na slovenský zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. ak je 

zahraničnou osobou uvedie článok Európskej smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom 

systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov. 

- Pre výpočet Celkovej ceny v EUR za predmet zákazky definovaný v bode II.2) výzvy 

(ďalej len „cena“) uchádzač vyplní v Prílohe č. 1 tejto výzvy nasledovné údaje: 

- Cena za MJ v EUR bez DPH, 

- sadzbu DPH v %: 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH (ak nemá uchádzač pridelené identifikačné číslo 

pre daň (v tuzemsku alebo v zahraničí)), uvedie sadzbu DPH v % 0 (nula).  

- Ak  uchádzač je platcom DPH (ak má uchádzač pridelené identifikačné číslo pre 

daň (v tuzemsku alebo v zahraničí)), uvedie  sadzbu DPH v % aktuálne platnú pre 

Slovenskú republiku. 

V prípade ak má uchádzač pridelené zahraničné identifikačné číslo pre daň z pridanej 

hodnoty (t. j. nemá „slovenské“ IČ DPH) a zároveň je zahraničnou osobou, je osobou 

povinnou platiť daň verejný obstarávateľ a pri fakturácii je dodávateľ povinný uviesť 

informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. 

- Navrhovanú cenu predmetu zákazky je potrebné spracovať na základe požadovaného 

rozsahu a musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaným predmetom zákazky v 

požadovanej kvalite, množstve a špecifikácii za plnenia stanovených podmienok a 

požiadaviek podľa tejto výzvy. 

 

II.7) KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena v EUR za 

predmet zákazky definovaný v bode II.2) výzvy, vypočítaná podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy 

(ďalej len „cena“). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH (ak nemá uchádzač pridelené identifikačné číslo pre daň (v 

tuzemsku alebo v zahraničí)), upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu 

DPH v  % 0 (nula). 

Vyhodnocovaná bude cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a 

to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

Poradie cenových ponúk a následne úspešnosť/neúspešnosť uchádzačov sa určí podľa výšky 

ceny uvedenej v návrhu v jednotlivých cenových ponukách. Verejný obstarávateľ zostaví 

vzostupné poradie cenových ponúk podľa výšky navrhovanej ceny. Prvý v poradí bude 

uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu. Ako druhý v poradí bude vyhodnotený ten uchádzač, 

ktorého cenová ponuka po vzájomnom porovnaní cien, bude druhá najnižšia. Poradie 

ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa výšky ceny uvedenej v jednotlivých 

ponukách. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý bude vyhodnotený ako prvý v poradí. 
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Uchádzač, ktorý bude vyhodnotený ako druhý v poradí, alebo na ktoromkoľvek ďalšom 

mieste v poradí, bude neúspešný. 

 

II.8) OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

- Splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. 

 

III. PODMIENKY ÚČASTI 

Hospodársky subjekt, ktorý predloží cenovú ponuku musí byť oprávnený dodávať tovar 

a poskytovať službu (podmienka účasti podľa § 32 ods. 1písm. e) ZVO). 

 

IV. POSTUP 
 

IV.1) PREDKLADANIE PONÚK: 

- Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2022  do 10:00 hod. 

- Ponuka musí byť predložená v súlade s požiadavkami v tejto výzve, pričom každý 

uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

-  

IV.1.1) Spôsob a forma predkladania ponuky: 

- Ponuku predkladá uchádzač v elektronickej forme na e-mailovú adresu: 

ekonom@astropresov.sk, v predmete e-mailu uviesť „Neotvárať – Meracie zariadenia“ 

alebo v listinnej forme v uzatvorenej obálke, na obálke uviesť názov a adresu adresáta 

(verejného obstarávateľa), názov a adresu odosielateľa (uchádzača) a text „Neotvárať – 

Meracie zariadenia“ . 

- Adresa pre doručenie cenovej ponuky: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 31, 

080 01  Prešov 

- Osobné doručenie je možné v rámci pracovného času 8:00 – 15:30, v pracovných dňoch. 

- Pre čas doručenia ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky na určenú 

doručovaciu adresu. 

 

IV.1.2) Požadovaná forma dokladov a dokumentov: 

- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú 

prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo 

dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF,  

- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa 

predkladajú v pôvodnej elektronickej forme, 

- textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, 

obrázkové výstupy vo formáte PDF. 

- Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v tejto výzve, musia byť podpísané: 

- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

- zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude 

súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača 

podpísané uchádzačom podľa predchádzajúcej odrážky. 

 

IV.2) MINIMÁLNA LEHOTA, POČAS KTOREJ SÚ PONUKY UCHÁDZAČOV VIAZANÉ 

Ponuka musí platiť do: 31.8.2022 

IV.3) OBSAH PONUKY 

Cenová ponuka predložená formou vyplnenia Prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísanej podľa 

požiadaviek uvedených v tejto výzve. 
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V. DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 
 

V.1) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

- Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní ZMR podľa Smernice Hvezdárne a planetária 

o verejnom obstarávaní, pričom pre vyhodnocovanie predložených cenových ponúk a pre 

výber zmluvného partnera pre dodanie predmetu zákazky bude uplatňovať základné 

princípy verejného obstarávania. 

- Uchádzačom, ktorí predložia svoje cenové ponuky, nevzniká žiadny nárok na uzavretie 

zmluvy alebo objednávky, na úhradu nákladov, súvisiacich s prípravou a doručením 

cenovej ponuky. 

- Uchádzačovi, ktorý bol identifikovaný ako úspešný, verejný obstarávateľ oznámi, že 

uspel. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk, s oznámením, že neuspeli. 

- Výsledkom vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou bude vystavenie objednávky 

s úspešným uchádzačom. Objednávka nesmie byť v rozpore s predloženou ponukou ani 

s touto výzvou. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- nevyužiť predložené cenové ponuky na určenie úspešného uchádzača, 

- nezaradiť ponuku uchádzača do vyhodnotenia, ak nesplní požadované podmienky účasti, 

alebo ak nesplní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo iným 

spôsobom bude cenová ponuka neprijateľná. 

 

V.2) PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Celková zmluvná cena v EUR 

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

 

V.3) DÁTUM ODOSLANIA TEJTO VÝZVY 

17.05.2022 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Viliam Kolivoška, v. r. 

       Riaditeľ 
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Príloha č. 1 výzvy 

Ponuka 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 31, 080 01  Prešov 

Typ zákazky: Zákazka malého rozsahu na poskytnutie služby 

Postup: Zadávanie zákazky malého rozsahu podľa Smernice Hvezdárne a planetária v Prešove o verejnom obstarávaní, pričom 

pre vyhodnocovanie predložených cenových ponúk a pre výber zmluvného partnera pre dodanie predmetu zákazky 

bude uplatňovať základné princípy verejného obstarávania 

Predmet zákazky: Montáž meracích zariadení energií 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov:  

Sídlo:  

IČO:  

Internetová adresa (URL):  

Uchádzač je MSP?
1
: Áno/nie 

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: 

e-mail: 

telefón: 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

                                                      
1
 Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur a/alebo 

celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur. 

(Výňatok z článku 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES) 
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Položka 
Počet 

MJ 
MJ 

Cena za 1 MJ 

v EUR bez DPH 

Sadzba DPH 

(%) 

Cena za množstvo 

MJ v EUR bez 

DPH 

DPH v EUR 

Cena za 

množstvo MJ 

v EUR s DPH 

Suchobežný jednovtokový vodomer Zenner s LoRa 

modulom, DN15, 1,5 m
3 
/h 

1 ks      

Príprava meracieho miesta a montáž 1 kpl      

Plombovanie a vystavenie montážno-evidenčnej 

karty 

1 kpl      

Elektro IoT – smartmeter v.3, 30A 2 ks      

Montáž, pripojenie a montážny materiál 2 kpl      

Revízna správa elektroinštalácie 2 ks      

Koordinácia profesií a inžinierska činnosť 1 kpl      

Inštalácia a aktivácia Gateway indoor 1 kpl      

Dopravné náklady 135 km      

 

V .............................. dňa ...................... 

 

 

................................................................................................ 
Podpis podľa dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky 
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Príloha č. 2 výzvy 

Čestné vyhlásenie 

KU KONFLIKTU ZÁUJMOV A K ETICKÉMU KÓDEXU UCHÁDZAČA 
 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 31, 080 01  Prešov 

Typ zákazky: Zákazka malého rozsahu na poskytnutie služby 

Postup: Zadávanie zákazky malého rozsahu podľa Smernice Hvezdárne 

a planetária v Prešove o verejnom obstarávaní, pričom pre 

vyhodnocovanie predložených cenových ponúk a pre výber zmluvného 

partnera pre dodanie predmetu zákazky bude uplatňovať základné 

princípy verejného obstarávania 

Predmet zákazky: Montáž meracích zariadení energií 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov:  

Sídlo:  

IČO:  

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, 

že: 
 nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide 

o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek 

spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

 nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo, ktoré by mohli 

nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako 

uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom 

daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

 ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania ukáže, že akýkoľvek potenciálny 

konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému 

obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na 

odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti 

mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako 

rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní, 

 som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na 

adrese https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html a v nadväznosti na uvedené 

vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 

transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania 

práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto 

pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania, 

 budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a 

obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak 

ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada 

verejný obstarávateľ. 

 

V .............................. dňa ...................... 

 

................................................................................................ 
Podpis podľa pokynov vo výzve 

 

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

