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Súťažné podmienky  

na výber dodávateľa  

„Plynová kotolňa“  

 Vyhlasovateľ :  

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, vedúci údržby 

Telefón: 0907 767 408 

E – mail: udrzba@mint.sk 

  

 Typ zmluvy :   

Zmluva o dielo 

 Predmet zmluvy  a popis diela: 

Predmetom zmluvy  je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie „Plynová kotolňa“ 
- Technológia plynovej kotelne 
- Plynoinštalácia 
- Meranie a regulácia – bude dodávaná firmou Eneko Levice s.r.o. Pri realizácii diela sa 

vyžaduje súčinnosť s firmou Eneko Levice s.r.o. (projekt MaR bude dodaný 
dodatočne) 

Predkladaný projekt slúži ako poklad pre výmenu kotla v plynovej kotolni, ktorá sa nachádza 
v areáli závodu Mincovňa Kremnica 
V rámci rekonštrukcie bude v kotolni demontovaný kotol s menovitým tepelným výkonom 1400kW 
a nahradený novou technológiou plynových kondenzačných kotlov, vrátane príslušenstva. 
Bližšia špecifikácia diela je súčasťou priloženej projektovej dokumentácie 
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 Doloženie dokumentov 

Zhotoviteľ doloží: 

-  Všetky dokumenty v súlade so staveným zákonom a normami platnými v Slovenskej republike. 

- Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových  a plynových v zmysle vyhl.č. 

508/2009 Z.z. 

- Miestny prevádzkový poriadok 

 

 Záruka  :  

Minimálne 60 mesiacov na predmet zmluvy od odovzdania diela.   

 Termín: 

Predpokladaný dátum začatia – 17. 10. 2022 

Poznámka: Najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o súhlase podľa § 17 ods. 1 písm. 
c) zákona o ovzduší na povolenie zmeny jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

  

 Miesto plnenia : 

Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica 

 

 Lehota a spôsob predloženia návrhov : 

Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 12. 10. 2022 do 12:00 
hod., osobne, kuriérom, poštovou zásielkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie 

dátum poštovej pečiatky 

Návrh do súťaže predkladá účastník v neporučenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené 
obchodné meno navrhovateľa a označenie „ Súťaž -  Plynová kotolňa“ 

 

 Obsah návrhu : 

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

10.1. Referenčný zoznam – realizácia stavieb plynových kotolní  v rokoch 2019-2021. 

10.2. Čestné prehlásenie, že dodávateľ 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. 

10.3. Cenovú ponuku v EUR bez DPH 

10.4. Ocenený výkaz výmer (príloha č. 3) 
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10.5. Doba realizácie  – vecný a časový harmonogram prác. 

10.6. Súhlas s návrhom zmluvy  (príloha č. 4) resp. pripomienky  

 Podmienka účasti vo výberovom konaní: 

Do výberového konania budú prijaté iba ponuky firiem, ktoré sú zapísané v Registri partnerov 
verejného sektora. 

 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: 

13.1. Cena  

13.2. Doba realizácie 

13.3. Referencie 

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

Vyhlasovateľ 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. 

 

 Obchodné podmienky: 

15.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak 
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá projektovým manažérom 
objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.  
Zhotoviteľ  na faktúre uvedie splatnosti podľa nižšieho rozpisu: 
15.2.1 40% z ceny diela po dodaní hlavných technologických zariadení (kotly, nádrže, výmenníky, 
čerpadlá, úpravovne vody). Lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od schválenia faktúry 
objednávateľom 
15.2.2 40% z ceny diela po jeho odovzdaní za predpokladu, že zhotoviteľ splnil všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od schválenia faktúry 
objednávateľom 
15.2.3  15%  z ceny diela 3 mesiace po jeho odovzdaní  za predpokladu, že zhotoviteľ splnil všetky 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
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15.2.4  5% z ceny diela 60 mesiacov po jeho odovzdaní za predpokladu, že zhotoviteľ splnil všetky 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy resp. po predložení bankovej záruky na zádržné na obdobie 
60 mesiacov vo výške 5% z ceny diela 
15.3. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 dní od jej doručenia a v prípade 
zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. 
15.4. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi  žiadne zálohové platby. 
15.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 odst. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis 
vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia 
opravenej faktúry. 
15.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží  platbu v zmysle bodu 15.2.4 na dobu 60 
mesiacov od splnenia predmetu diela v zmysle tejto zmluvy ako zábezpeku na odstránenie 
prípadných skrytých vád vyplývajúcich zo zavinenia zhotoviteľa. Túto platbu objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve v plnej výške, pokiaľ táto čiastka 
nebude spotrebovaná na odstraňovanie prípadných skrytých vád.  
15.7. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa 
zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke 
zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela. 
15.8. Platobné podmienky a platobné povinnosti objednávateľa sa budú uplatňovať len v prípade 
zhody a včasného plnenia zmluvy. Inak objednávateľ  bude oprávnené zadržať platby, avšak nie 
viac ako je odôvodniteľné množstvo korešpondujúce s takýmto nesúladom. 
15.9. V  prípade uznanej reklamácie zhotoviteľ vyhotoví doklad o oprave základu dane a oprave 
DPH podľa §25 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení neskorších predpisov a 
doklad obratom zašle objednávateľovi. 
15.10. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane  v 
lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného 
právneho predpisu je závažným dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy  
15.11. Doba záruky je minimálne 60 mesiacov. Zhotoviteľ môže ponúknuť aj dlhšiu záruku, pričom 
môže stanoviť príplatok za predĺženie záruky. 
 

 Iné nevyhnutné požiadavky:

16.1. 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. 
16.2. 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 dodávateľ 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 
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uvedená Mincovňa Kremnica, štátny podnik. 
 

 Osobná obhliadka  

Záujemcom sa odporúča vykonať osobnú obhliadku. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu 
záujemcu. 

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

 

Súťažné podklady sú majetkom MK. 

V Kremnici dňa 04. 10. 2022 

 

 

 


