
 
 

 

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., Tichá 45, 811 02 Bratislava 
 
  
 

 
  

Výzva na predloženie 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 
 

“Lokálny zdroj elektrickej energie” 
 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
Názov obstarávateľa: BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. 

Sídlo:    Tichá 45, 811 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   David Lawrence, Robert Craig McCubbin 

IČO:         36 658 294 

DIČ:         2022220376   

IČ DPH:     SK2022220376 

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA 

Tel.:           0918 524 698      

E-mail:       info@geminigroup.sk, hamornik@yahoo.com 

 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Elektronicky e-mailom na jednu e-mailovych adries: info@geminigroup.sk, resp.  
hamornik@yahoo.com 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  
Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, 0918 524 698, info@geminigroup.sk, hamornik@yahoo.com 

 
4. Predmet obstarávania: 

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.  

Požadované technické parametre logického celku sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy „Vymedzenie 
predmetu zákazky – cenová ponuka“. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Kúpna zmluva 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
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.  
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Požadované technické parametre logického celku sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy 
„Vymedzenie predmetu zákazky – cenová ponuka“. 

  
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 196 381,23 Eur bez DPH 

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

 
Miesto dodania: priemyselná budova spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., k. ú. 
Krupina, parcela číslo KN-C 2116/3 

Termín dodania predmetu zákazky: do 12/2020 

 
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

 
10. Financovanie predmetu zákazky: nenávratná dotácia z Opereračného programu Kvalita 

životného prostredia a vlastných zdrojov. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky: do 31.7.2020, do 24:00hod. (polnoc, platí celý deň) 
 

12. Spôsob predloženia ponuky: emailom  
 

Žiadame vyplniť farebne označené bunky prílohy č. 1 výzvy, formulár následne poslať e-mailom 
podpísaný vo formáte PDF alebo JPG na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. 

Predkladané cenové ponuky na logický celok musia spĺňať požadované technické parametre podľa 
prílohy tejto výzvy.  

Cenu je potrebné uviesť v EUR bez 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. 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač, ktorí predloží cenovú ponuku musí spľňať podmienky podľa bodu 15 tejto výzvy. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. 

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Žiadame vyplniť farebne označené bunky prílohy č. 1 výzvy, formulár následne poslať e-mailom 
podpísaný vo formáte PDF alebo JPG na nižšie uvedenú e-mailovú adresu/-y. 

 

Predkladané cenové ponuky na logický celok musia spĺňať požadované technické parametre podľa 
prílohy tejto výzvy.  

Cenu je potrebné uviesť v EUR bez 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. 

 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
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a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a identifikačné údaje 
uchádzača  (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail.) 
vyplnením prílohy č.1. a jej podpísaním vo formáte PDF alebo JPG. 

b. Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia 
vo forme prehľadu o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré 
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume minimálne 
500 000,00 Eur.  

c. Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania 
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže dodanie tovarov rovnakých 
alebo typovo podobných ako je predmet zákazky a to v minimálnom objeme 200 000,00 Eur 
bez DPH za posudzované obdobie. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný 
obstarávateľ považuje za dodávky tovarov rovnakého alebo typovo podobného 
uskutočnenia nasledovné dodávky tovarov: uskutočnenie dodávky a montáže 
fotovoltaického zariadenia (FVZ) alebo ekvivalent. 

 

16. Otváranie ponúk: 03.08.2020 o 15:00hod. 

 

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné. 

 
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020. 

 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA, 0918 524 698, info@geminigroup.sk, hamornik@yahoo.com 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklady:  

- Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.  
 
 
 
 
 
  
V Bratislave, dňa 22.7.2020 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 - Vymedzenie predmetu zakazky - cenova ponuka - fotovoltaika 


