
  
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., ako osoba, ktorej poskytne verejný 

obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na uskutočnenie stavebných prác z NFP 
Vás žiadame o predloženie ponuky nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

  
„Sústava pre chladenie / vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel“ 

 
 
Identifikačné údaje zadávateľa prieskumu trhu: 
 

Názov spoločnosti:  BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. 
Sídlo spoločnosti:   Tichá 45, 811 02 Bratislava  
IČO:               36 658 294 
DIČ:    2022220376 
IČ DPH:   SK2022220376 
Štatutárny orgán:   David Lawrence, Robert Craig McCubbin 
Kontaktná osoba:   Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA 
Telefón/mobil:   0918 524 698 
E-mail:    info@geminigroup.sk, hamornik@yahoo.com 

 
                             
 
Názov projektu:      
 
„Zníženie energetickej náročnosti podniku BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.“ 
 
Vymedzenie predmetu zákazky: 
 
Predmet zákazky  je vymedzený na úrovni jedného logického celku, ktorý musí byť nacenený 
komplexne na základe požadovaných minimálnych technických parametrov. Logický celok 
musí spĺňať minimálne technické požiadavky a parametre, v opačnom prípade tento logický 
celok nebude zaradený do vyhodnotenia prieskumu trhu. Miesto dodania: priemyselná budova 
spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., k. ú. Krupina, parcela číslo KN-
C 2116/3. 
 
Logický celok: 
 
Stavebné práce: Sústava pre chladenie / vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel. 
Požadované technické parametre logického celku ako aj podrobná špecifikácia predmetu 
zákazky sú uvedené v:  
 

1) Prílohe č. 1 výzvy „Projektová dokumentácia“ (súbor zip.) 
2) Prílohe č. 2 výzvy „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“. 

 
Spoloční slovník obstarávania (CPV kód):    45000000-7 Stavebné práce 
 
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
 
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 



 
Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   
 
Priemyselná budova spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., k. ú. 
Krupina, parcela číslo KN-C 2116/3, do 02/2021. 
 
Financovanie predmetu zákazky:  
 
Nenávratná dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia a vlastné zdroje. 
 
Spôsob vypracovania cenovej ponuky:  

 
Prosíme vyplniť (naceniť) farebne označené bunky prílohy č. 2 výzvy - vymedzenie 
predmetu zákazky – výkaz výmer, formulár následne vytlačiť, podpísať minimálne 1 krát 
(napr. na prvej strane), naskenovať a poslať v PDF alebo JPG e-mailom na jednu alebo obe z 
nižšie uvedených e-mailových adries: info@geminigroup.sk, hamornik@yahoo.com 
 
Predkladané cenové ponuky na logický celok musia spĺňať požadované technické parametre 
podľa prílohy č. 2 - vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer tejto výzvy a musia byť 
v súlade s prílohou č. 1 - projektová dokumentácia. 
 
Uchádzač zároveň kompletne vyplní prílohu č. 3 - návrh uchádzača na plnenie kritéria 
a zašle rovnako e-mailom podpísanú na vyznačenom mieste vo formáte PDF alebo JPG. 
 
Cenu je potrebné uviesť v EUR bez DPH, aj cenu v EUR s DPH. Predložené cenové ponuky 
na uvedený predmet zákazky musia byť vypracované na úrovni celého logického celku, ktorý 
bude predmetom vyhodnotenia prieskumu trhu, tzn. nie je prípustné predložiť cenovú ponuku 
na časť logického celku, v opačnom prípade nebude predložená cenová ponuka zaradená do 
vyhodnotenia. 
 
Cenová ponuka musí obsahovať minimálne správne a kompletne vyplnenú a podpísanú 
prílohu č. 2 a prílohu č. 3 tejto výzvy.  
 
Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Uchádzač splní podmienky účasti v prieskume trhu tým, že predloží cenovú ponuku na 
predmet prieskumu trhu písomnou formou na úrovni celého logického celku, ktorý je 
predmetom prieskumu trhu. Účastník môže priložiť aj iné informatívne prílohy (napr. výpis 
z obchodného/živnostenského registra – ako doklad o oprávnení podnikať v oblasti, ktorá je  
predmetom zákazky). Tieto prílohy však nie sú povinnou súčasťou a nemajú vplyv na 
hodnotenie cenových ponúk.  
 
Spôsob predloženia ponuky: 
 
e-mailom na adresu: info@geminigroup.sk a/alebo na adresu: hamornik@yahoo.com 
 
 
Lehota na predloženie cenových ponúk:      do 11.08.2020 (do 15:00 hod) 
 
Spôsob vyhodnotenia ponúk a kritéria vyhodnotenia prieskumu trhu:  
 



Predložené cenové ponuky môže zadávateľ zahrnúť do vyhodnotenia len za predpokladu, že 
ich obsah zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie 
cenových ponúk.  
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 273 889,31 eur bez DPH 
 
Lehota viazanosti ponúk:   28.02.2021 
 
Otváranie ponúk:    11.08.2020 o 16:00hod. 
 
Postup pri otváraní ponúk:   otváranie ponúk je neverejné. 
 
Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
 
Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, 0918 524 698, info@geminigroup.sk, hamornik@yahoo.com 
 
Ďalšie informácie obstarávateľa: 
 
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať návrh Zmluvy o dielo, kde 
úspešný dodávateľ najneskôr  v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť 
zápisu do registra partnerov verejného sektora. 
   
 

Ďakujeme za zaslanie cenovej ponuky 
 
 
 
V Krupine, dňa 23.07.2020 
 
 
 

                                                                             
 
                                     osoba splnomocnená na výkon prieskumu trhu                                                           
          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prílohy:  
 

1) Príloha č. 1 „Projektová dokumentácia“ (súbor zip.) 
 

2) Príloha č. 2 „Vymedzenie predmetu zákazky – výkaz výmer“ (súbor Excel) 
 

3) Príloha č. 3 „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ (súbor Word) 
 


