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Súťažné podmienky 

na výber dodávateľa 

„Fotovoltaická elektráreň na sklade č. 8 – Horný závod“ 

 

 Objednávateľ :  

Mincovňa Kremnica, štátny podnik 

Štefánikovo námestie 25/24, 967 01  Kremnica 

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 
3/S 

IČO:  00010448 

 

 Kontaktná osoba vyhlasovateľa : 

Meno: Renáta Hricová, investičná referentka 

Telefón: 0915 431 368 

E – mail: investicne@mint.sk 

Vo veciach technických: Ing. Marek Bielesch, hlavný energetik 

Telefón: 0907 767 408 

E – mail: udrzba@mint.sk 

 

 Typ zmluvy :   

Zmluva o dielo 

 

 Predmet zmluvy : 

Predmetom zmluvy  je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie „Fotovoltaická 

elektráreň na sklade č. 8 – Horný závod“ 

 

Kompletná dodávka diela zahŕňa najmä: 
a) vypracovanie realizačného projektu, 
b) inžiniering – vybavenie všetkých potrebných dokladov (pripojení, povolení) na inštaláciu, 

dodanie, konfiguráciu, spustenie Fotovoltaickej elektrárne podľa platnej legislatívy, 

mailto:investicne@mint.sk
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c) vyhotovenie statického posudku (posúdenie únosnosti strechy budovy bez potreby 
zlepšenia únosnosti strechy), statický posudok musí byť prispôsobený streche, ktorá 
existuje, 

d) montáž a inštalácia zariadení, položenie elektrickej kabeláže, inštalácie ističov alebo 
rozvádzačov, skúšobná prevádzka a odovzdanie plne funkčného systému vrátane 
všetkých povolení potrebných na prevádzku do užívania podľa platnej legislatívy SR, 

e) zastupovanie Objednávateľa vo vzťahu voči energetickej spoločnosti, voči OKTE a iným 
spoločnostiam a štátnym inštitúciám, na ktoré bude potrebné vyžadovať súhlas pri uvedení 
Fotovoltaickej elektrárne do stavu užívania, 

f) zabezpečenie nasledovných funkcií: 

- nulový prestup vyrobenej prebytočnej elektriny do distribučnej siete mimo budovy 
inštalácie,  

- možnosť bez úpravy pripojiť k systému LiOn akumulátor na krátkodobé ukladanie 
prebytkov elektriny,  

- možnosť k Fotovoltaickej elektrárni pripojiť inteligentnú automatiku zabezpečujúcu 
možnosť ukladať prebytky do ohrevu vody v prípade neprítomnosti alebo stavu plného 
nabitia akumulátora,  

- možnosť dočasne zastaviť výrobu elektriny,  

- možnosť v budúcnosti navýšiť kapacitu Fotovoltaickej elektrárne minimálne o 20% bez 
nutnosti výmeny meničov alebo inštalácie prídavných meničov. 

- Splnenie požiadavky normy STN 920203 (automatické vypínanie dodávky elektriny 
počas požiaru) 

- Možnosť vypnutia dodávky elektriny počas údržby elektrickej siete v budove 
(automatické vypnutie dodávky pri zhodení hlavného prívodu elektriny do budovy) 

- Možnosť funkcie ochrany proti vzniku elektrického oblúka, 

- Možnosť funkcie monitoringu spotreby, nastaviteľných grafov, výroby (dáta o spotrebe 
budú prístupné tretím stranám prostredníctvom API a dodaného softvéru), 

g) dodanie infopanela inštalovaného pri vstupe do budovy, ktorý bude zobrazovať grafický 
priebeh aktuálnej spotreby a historicky za nastavené obdobie vyrobené množstvo 
elektriny. Zobrazovaný obsah infopanela bude možné zobraziť aj na web stránke, 

h) servis a bezplatná kontrola diela počas záručnej doby vrátane záruky na jednotlivé 
komponenty a na požiadanie  Objednávateľa aj po uplynutí záručnej doby 

i) zaškolenie zamestnancov objednávateľa 
 

 
 

Poznámka 

Realizácia diela musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Nesmie dôjsť k 
svojvoľným zmenám. Zmena je možná len po konzultácii s projektantom a objednávateľom. 

 

 Doloženie dokumentov : 

Zhotoviteľ doloží: 

- všetky dokumenty v súlade so staveným zákonom, predpismi platnými v Slovenskej republike 
a v súlade zo zákonmi ochrany životného prostredia. 
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 Záruka  :  

Záručná doba na dielo je 5 rokov a na komponenty (meniče a fotovoltaické panely je 10 rokov). 
V prípade, že výrobca stanoví dlhšiu záručnú dobu platí táto dlhšia doba aj pre Objednávateľa. 

Ak nastane pokles výkonu a presiahne viac ako 20% za 20 rokov alebo ročne presiahne 
maximálne 1% je Zhotoviteľ povinný nahradiť súčasti diela tak, aby bol požadovaný výkon 
zabezpečený.  

 Termín realizácie: 

Hlavné termíny pre zhotovenie diela:  

Odovzdanie a prevzatie staveniska  7  dní odo dňa podpisu zmluvy 

Zahájenie výstavby 14 dní odo dňa podpisu zmluvy 

Ukončenie výstavby  60  dní odo dňa podpisu zmluvy 

  

 Miesto plnenia : 

Strecha na budove - Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Československej armády 232/99,  
967 01 Kremnica, parc. č. 1177/8 v katastrálnom území Kremnica v obci Kremnica 

 

 Lehota a spôsob predloženia návrhov : 

Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 13. 04. 2022 do 12:00 
hod., osobne, kuriérom, poštovou zásielkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie 

dátum poštovej pečiatky. 

Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené 

obchodné meno navrhovateľa a označenie „ Súťaž - „Fotovoltaická elektráreň na sklade č. 

8 – Horný závod“ 

 

 Obsah návrhu : 

Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote a 
musí obsahovať všetky požadované náležitosti: 

11.1. Referenčný zoznam – realizácia stavieb (FVE)  v rokoch 2019 – 2021. 

11.2. Čestné prehlásenie, že zhotoviteľ nie je v konkurze alebo v likvidácii, nebolo voči nemu  
         začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie  
         konkurzu pre nedostatok majetku. 

11.3. Cenovú ponuku v EUR bez DPH (Platnú minimálne na 1 mesiac)  

11.5. Termín plnenia – vecný a časový harmonogram prác. 

11.6. Súhlas s návrhom zmluvy  (príloha č. 2) resp. pripomienky. 

11.7. Prepočet investovanej ceny za inštalovaný výkon kWp 

11.8 Predpokladaný výpočet ročnej výroby elektrickej energie v KWh.  
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 Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Každému navrhovateľovi, ktorého návrh bol vyhodnocovaný, bude zaslané oznámenie  
o úspešnosti jeho návrhu.  

 

 Hodnotenie návrhov: 

Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude stanovenie: 

12.1. Navrhnutie maximálneho výkonu (kWp) fotovoltickej elektrárne na strechu daného  
         objektu  

12.2. Pomer ceny diela k výkonu (kWp) fotovoltickej elektrárne 

12.2. Termín plnenia 

12.3. Referencie 

Posledné kolo výberového konania môže na základe uznesenia vlády SR 653/2010 prebiehať 
elektronicky. 

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne zmeniť rozsah 
predmetu obstarávania s tým, že so zmenami oboznámi súčasne všetkých účastníkov súťaže. 

 

 Záväzok na úhradu nákladov: 

Mincovňa Kremnica, š.p. neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s účasťou v súťaži. 
Navrhovatelia si v plnej miere hradia všetky svoje náklady spojené s  účasťou v súťaži. 

 

 Platobné  podmienky a cena: 

Cena 

14.1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodu oboch zmluvných strán v zmysle zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení pričom zmluvné strany vychádzajú pri dohode o cene 
z cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej do verejného obstarávania  
 
14.2. Cena za dielo je pevná a nemenná za celý predmet diela, vrátane všetkých obstarávacích 
dokladov, montáže, zaškolenia, likvidácie odpadu, záručných opráv, servisných prác v záručnej 
dobe pokiaľ budú potrebné ako aj ďalších akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú alebo môžu 
vzniknúť v súvislosti s výkonom predmetu zmluvy. Zhotoviteľ k nej nie je oprávnený účtovať žiadne 
ďalšie príplatky, ani poplatky. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 
 
14.3. Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená až po úplnom vyhotovení a odovzdaní diela bez 
vád a nedorobkov na základe preberacieho protokolu a to nasledovne:  
 
 
- 50% z celkovej ceny diela po vykonaní a odovzdaní diela bez vád na základe preberacieho 
protokolu so splatnosťou 30 dní, 
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- 30% z celkovej ceny diela po 3 mesiacoch od odovzdania diela a celej dokumentácie potrebnej 
k výrobe elektrickej energie 
- 20% z celkovej ceny diela zábezpeka bude zadržaná na verifikáciu deklarovaného výkonu 
Fotovoltaickej elektrárne použitá a vrátená v zmysle ods. 5 tohto článku zmluvy o dielo.  
 
14.4 Cena za dielo je viazaná na cenovú ponuku Zhotoviteľa z výberového konania, ktorú 
zmluvné strany považujú za úplnú a záväznú. Cena diela pokrýva všetky náklady spojené so 
splnením záväzkov podľa zmluvy o dielo vrátane jeho inštalácie, implementácie a dopravy, t.j. 
pokrýva všetky priame a nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov Zhotoviteľa 
podľa zmluvy o dielo. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov 
a prác zodpovedajúcich všeobecne záväzným právnym predpisom platným ku dňu uzavretia 
zmluvy a platnými STN EN.  
 
14.5. Z celkovej ceny diela je Objednávateľ oprávnený zadržať 20% ako zábezpeku, ktorá slúži na 
verifikáciu deklarovaného výkonu Fotovoltaickej elektrárne. Zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľa 
najneskôr do jedného roka od preukázania reálnosti deklarovaného maximálneho výkonu 
Fotovoltaickej elektrárne. Ak sa deklarovaný maximálny výkon nepotvrdí, zábezpeka bude použitá 
Objednávateľa na pokrytie sankcií uložených Zhotoviteľovi v zmysle zmluvy o dielo, zvyšná suma 
bude vrátená Zhotoviteľovi.  
 
14.6 K zmene ceny za dielo môže dôjsť len v dôsledku vykonanie naviac prác zo strany 
Zhotoviteľa, ktoré musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené s Objednávateľom, 
prípadne na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. K zmene ceny za dielo môže dôjsť 
výhradne len písomným dodatkom k Zmluve o dielo.  
 
14.7 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného 
a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného objednávateľom za účelom zvýšenia ceny diela. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá 
pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky 
informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil.  
 
Podmienky platenia a fakturácia 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude Zhotoviteľovi zaplatená spôsobom uvedeným 
v čl. IV zmluvy o dielo na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľom. Prílohou faktúry bude 
dodací list a preberací protokol podpísaný oboma zástupcami zmluvných strán bez vád 
a nedorobkov. Dielo má vady najmä ak nie je dodané v požadovanej kvalite, nemá parametre, 
vlastnosti stanovené technickými normami, právnymi predpismi alebo touto zmluvou, nie je 
vykonané v dohodnutom rozsahu, nie je prevádzkyschopné, má právne vady a pod. Faktúra sa 
považuje za riadne vystavenú len s podpísaným preberacím protokolom bez vád a nedorobkov. 
 
Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť a zaslať faktúru Objednávateľovi do 10 dní od obdržania 
podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak nebolo zhotovené 
riadne, vykazuje vady alebo nedorobky. Dielo sa považuje za riadne zhotovené ak bolo 
zrealizované bez vád a nedorobkov, spĺňa vlastnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, zmluvou o dielo, technickými normami a inými normami, ktorú môžu byť k dielu 
uplatnené.  
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Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení a bude slúžiť ako daňový doklad. 
 
Splatnosť faktúry je podľa zmluvy o dielo článk IV. bod 3.odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, 
pričom akékoľvek a všetky platby podľa zmluvy o dielo  budú uskutočňované bezhotovostným 
prevodom na účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy o dielo. 
  
 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi pre chyby v jej obsahu. O  nedostatkoch 
faktúry oboznámi Objednávateľ bezodkladne Zhotoviteľa, ktorý vykoná jej opravu. Splatnosť ceny 
za vykonanie diela sa predlžuje o dobu od odoslania nesprávnej faktúry na opravu Zhotoviteľovi, 
do doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 
 
V prípade reklamácie faktúry je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť doklad o oprave základu dane 
a oprave DPH podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 
a doklad obratom pošle Objednávateľovi.  
 
Uvedenie dani na faktúre zaväzuje k povinnosti jej odvedenia správcovi dane v lehote ustanovenej 
zákonom, porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu je závažným dôvodom na okamžité odstúpenie Objednávateľa od zmluvy o dielo.  
 

 

 Iné nevyhnutné požiadavky: 

Dielo musí byť v súlade s právnymi a legislatívnymi požiadavkami oblasti bezpečnosti práce, 
ochrany zdravia a životného prostredia a technickými normami platnými v Slovenskej republike. 

Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie 
alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

Vzhľadom k uvedenému uchádzač stavby má byť oprávnenou osobou podľa zákona o 
odpadoch. Oprávnená osoba má mať nasledovné osvedčenie, potvrdenia prípadne súhlasy. 

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti – podnikanie s iným ako 

nebezpečným odpadom 

- potvrdenie registrácii podnikateľa na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber 
odpadov podľa § 98 ods.1 zákona o odpadoch 

- potvrdenie registrácii podnikateľa – dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre 
cudziu potrebu podľa § 98 ods.4 zákona o odpadoch 

- alebo súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 

- alebo súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 

 

Na vážnom lístku o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe (skládka) ako pôvodca musí byť uvedená 
Mincovňa Kremnica, štátny podnik. 
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 Upozornenie investora: 

16.1.  Po výbere uchádzača bude presne dohodnutý spôsob realizácie s objednávateľom. 

16.2.  Uchádzač musí byť  osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

 

 

17.       Osobná obhliadka  

17.1. Osobná obhliadka predmetnej stavby je po dohode s objednávateľom – najneskôr do  

11.4.2022. 

18.2. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

18.3. Osobná obhliadka  sa uskutoční po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 2. 

 

Súťažné podklady sú majetkom MK. 

 

V Kremnici dňa 28.3.2022 


