
CRT ELECTRONIC s.r.o.  

IČO: 31634303 
Oravská Lesná 1080 
029 57  Oravská Lesná 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
podľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
 

1. Názov zákazky: „Zvýšenie úrovne systému energetického manažmentu (EMS)“ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 
Názov:  CRT ELECTRONIC s.r.o. 

IČO:  31634303 

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Potecká, +421 42 44 43 891 

Sídlo:  Oravská Lesná 1080, 029 57 Oravská Lesná 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Predmet zákazky: „Zvýšenie úrovne systému energetického manažmentu (EMS)“ 

 
4. Druh zákazky: služby   

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet 

zákazky. 
 

6. Opis predmetu zákazky: Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a 
environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby 
energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov. Služba bude slúžiť 
ako nástroj na úsporu energie na strane spotreby pre podnik CRT ELCTRONIC s.r.o. v rámci 
schváleného projektu financovaného zo zdrojov EÚ. 
 

7. Podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) ZVO.  
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO doložením 
dokladu uskutočňovať stavebné práce. (Napr. Výpis z obchodného registra, Výpis zo 
živnostenského registra ako originál alebo kópiu, vytlačený z internetu, nie starší ako tri 
mesiace). 
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO tým, že nie je  
vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní . V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, bude jeho ponuka vylúčená. Verejný 
obstarávateľ bude túto skutočnosť overovať z verejne dostupných zdrojov.  
 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti aj spôsobom podľa § 152 ZVO. 
   

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):     90710000-7 
  

 



CRT ELECTRONIC s.r.o.  

IČO: 31634303 
Oravská Lesná 1080 
029 57  Oravská Lesná 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:   15 541,67 EUR bez DPH 
 

10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:.  Bližšie informácie k rozsahu predmetu zákazky, 
viď. Príloha č. 1.,(opis predmetu zákazky) ktorá je prílohou výzvy na predloženie ponuky. 
 

11. Miesto dodania predmetu zákazky:  
CRT ELECTRONIC s.r.o., Oravská Lesná 1080, 029 57 Oravská Lesná 
 

12. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

13. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom 
kontaktnom mieste: František Vrábeľ(0911 207 911). Účasť na obhliadke je nepovinná a 
záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 
 

 
14.  Lehota a miesto na predloženie ponúk: 25.04.2019 do 10:00 hod 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne na vyššie uvedenú 
adresu, a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.  
 

15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, 
kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 14. Ponuky  budú predkladané v slovenskom 
jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). 

 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 
   

„EMS – CRT ELECTRONIC s.r.o.“ - NEOTVÁRAŤ 
 

16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Opis predmetu zákazky a 
Rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

 
17. Lehota viazanosti ponúk:  31. 05. 2019 

 
 

18. Obsah ponuky: 
- Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom origináli, ktorá obsahuje: 

 Vyplnený opis predmetu zákazky – príloha č. 1 tejto výzvy 
 Podpísaný návrh zmluvy – príloha č. 2 tejto výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 7. 

originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.  (Obchodného registra alebo 
živnostenského registra). 

 
 



CRT ELECTRONIC s.r.o.  

IČO: 31634303 
Oravská Lesná 1080 
029 57  Oravská Lesná 

19. Otváranie ponúk:  
Neverejné. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.04.2019 o 14:00 hod 
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
 

20. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného 
obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 

 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- ak RO nariadi jej zrušenie. 
 
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na 
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy  
 
V Považskej Bystrici,  dňa 15.04.2019 
 

 

............................................. 

Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


