
 

Výzva na predkladanie ponúk  
 
zadávaná osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
Názov verejného obstarávateľa: Melli Interiéry, s.r.o. 
Sídlo: Hlavná 108/403, Horná Potôň 930 36 
IČO: 35 778 369 
 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Margaréta Nôtová, splnomocnená osoba 
tel. č. kontaktnej osoby: 0905 750 022 
e-mail kontaktnej osoby: ponukyvo@gmail.com 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://melli.sk/ 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Prijímateľ - osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Fotovoltaické panely 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru: 
Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, Horná Potôň 930 36 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): 
Kúpna zmluva (Príloha č. 2 Výzvy) 
Lehota na realizáciu zákazky: do päť mesiacov od doručenia písomnej objednávky 
Kupujúceho Predávajúcemu 
Platobné podmienky: Predávajúci je oprávnený vyfakturovať cenu  dodávky  po jej riadnom 
prevzatí Kupujúcim. 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarávania je zariadenie „Fotovoltaické panely“. Podrobný opis je uvedený 
v Prílohe č. 1 tejto Výzvy. 

8. Spoločný slovník obstarávania: 31712331-9 Fotovoltické články  

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 58 889,33  
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
- sú súčasťou Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 Výzvy) 
 
11. Podmienky účasti: 

Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 
1 písm. e) a f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak u neho neexistuje dôvod 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm f) Zákona o verejnom ostarávaní č. 343/2015 Z.z.:  



 

1. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v 
závislosti od predmetu obstarávania.  

Uchádzač nemusí doklad predkladať, verejný obstarávateľ si oprávnenie uchádzača preverí 
sám na bežne verejne dostupných registroch (napr): www. orsr.sk; www. zrsr.sk, www. 
justice.cz.  

Náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie z ktorého bude zrejmé, že 
uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  

2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. 
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy. Obstarávateľ si túto skutočnosť 
zároveň overí na webovom sídle UVO.  

3. v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predkladá doklad o tom, že u 
neho neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci 
predmetného verejného obstarávania  

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. 
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy.  

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky.  
Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.  
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   09.05.2022 do: 12:00 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  
Ponuky sa predkladajú elektronicky, zaslaním na emailovú adresu: ponukyvo@gmail.com 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

1. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. (Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto 
Výzvy)  
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.  

2. čestné vyhlásenie uchádzača, že neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – Konflikt záujmov. (Vzor čestného 
vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy)  
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

3. Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a 
f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.  



 

4. uchádzačom vyplnená Príloha č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky a návrh na 
plnenie kritérií (Príloha č. 1 je súčasťou tejto Výzvy)  
Predkladá sa originál podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

5. Návrh Kúpnej zmluvy podľa Prílohy č. 2, vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou 
uchádzača. 
Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované.  

16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  
uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.  

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE 
v podnikoch 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59 
 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 29.04.2022 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 Návrh Kúpnej zmluvy 
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 
 
 
 

Margaréta Nôtová 
splnomocnená osoba 


