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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Daša Makanová
Telefón: +421 484344243
Email: dasa.makanova@lesy.sk
Fax: +421 484344191
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14592/summary
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434288
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14592/summary
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Chladiareň na uskladnenie diviny
Referenčné číslo: 20391/2021/220
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( 0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov
8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika.
Nosný systém je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný
modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks). Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je 6,71 m. Sklon strešnej
roviny navrhovaného objektu je 26°.
Navrhovaná chladiareň je umiestnená na pozemku vedľa existujúcej chladiarne cca 1,2 m za ňou, a 2,0 m od
prístupovej komunikácie. Pred navrhovanou chladiarňou bude zrealizovaná asfaltová spevnená plocha o rozmeroch
13,715 x 7,85 m. Zastavaná plocha chladiarne 104,00 m2, Úžitková plocha chladiarne 80,41 m2, Obostavaný priestor
619,3 m3. Dispozícia : manipulačná miestnosť, chladiaci box 1, chladiaci box 2.
Popis chladiaceho zariadenia : Navrhnuté chladiace zariadenie sa skladá z dvoch samostatných technologických celkov
:1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 1, 1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 2.
Chladiace boxy sú umiestnené v jednom objekte vedľa seba, medzi nimi je manipulačná chodba. Vstup do oboch boxov
z manipulačnej chodby cez chladiarenské dvere 1500x2000 mm. V oboch chladiacich boxoch bude uskladnená zverina.
Spôsob uskladnenia na nerezovej trubkovej dráhe.
Chladiace zariadenie do boxu 1
Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 5500 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu,
podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm. Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny hlavne
jelenia, diviačia.
Parametre chladiaceho boxu 1 :
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 9000 kg
-max. denný obrat 4000 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C
Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s
r.o., Nitra) 6450 W.
Do chladiaceho boxu 1 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :
1.1 Kondenzačná jednotka typ JM-11-ZB.EF (R449A)1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
1.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
1.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
1.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
1.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ks
Chladiace zariadenie do boxu 2
Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 3920 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu,
podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.
Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny hlavne jelenia, diviačia
parametre chladiaceho boxu 2 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 6000 kg
-max. denný obrat 2500 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C
Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s
r.o., Nitra) 5460 W.
Do chladiaceho boxu 2 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :
2.1 Kondenzačná jednotka typ JM-10-ZB.EF (R449A)1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
2.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3344R 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
2.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
2.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
2.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ks
Celková predpokladaná hodnota
245 745,59 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45331230-7
Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú.: Topoľčianky
Opis obstarávania
Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( 0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov
8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika.
Nosný systém je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný
modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks). Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je 6,71 m. Sklon strešnej
roviny navrhovaného objektu je 26°.
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II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

Navrhovaná chladiareň je umiestnená na pozemku vedľa existujúcej chladiarne cca 1,2 m za ňou, a 2,0 m od
prístupovej komunikácie. Pred navrhovanou chladiarňou bude zrealizovaná asfaltová spevnená plocha o rozmeroch
13,715 x 7,85 m. Zastavaná plocha chladiarne 104,00 m2, Úžitková plocha chladiarne 80,41 m2, Obostavaný priestor
619,3 m3. Dispozícia : manipulačná miestnosť, chladiaci box 1, chladiaci box 2.
Popis chladiaceho zariadenia : Navrhnuté chladiace zariadenie sa skladá z dvoch samostatných technologických celkov
:1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 1, 1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 2.
Chladiace boxy sú umiestnené v jednom objekte vedľa seba, medzi nimi je manipulačná chodba. Vstup do oboch boxov
z manipulačnej chodby cez chladiarenské dvere 1500x2000 mm. V oboch chladiacich boxoch bude uskladnená zverina.
Spôsob uskladnenia na nerezovej trubkovej dráhe.
Chladiace zariadenie do boxu 1
Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 5500 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu,
podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm. Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny hlavne
jelenia, diviačia.
Parametre chladiaceho boxu 1 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 9000 kg
-max. denný obrat 4000 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C
Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s
r.o., Nitra) 6450 W.
Do chladiaceho boxu 1 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :
1.1 Kondenzačná jednotka typ JM-11-ZB.EF (R449A)1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
1.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
1.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
1.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
1.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ks
Chladiace zariadenie do boxu 2
Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 3920 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu,
podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.
Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny hlavne jelenia, diviačia
parametre chladiaceho boxu 2 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 6000 kg
-max. denný obrat 2500 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C
Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s
r.o., Nitra) 5460 W.
Do chladiaceho boxu 2 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :
2.1 Kondenzačná jednotka typ JM-10-ZB.EF (R449A)1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
2.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3344R 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
2.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
2.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
2.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ks
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Predpokladaná hodnota
245 745,59 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
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Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. a) - záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani
člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
§ 32 ods.1 písm. b) - záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. c) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. d) - záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku.
§ 32 ods.1 písm. e) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu.
§ 32 ods.1 písm. f) - záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods.1 písm. g) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 32 ods.1 písm. h) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona. Splnenie
podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 alebo § 114 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným
európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené
Jednotným európskym dokumentom alebo predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods.
zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEPOŽADUJE SA !
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: NEPOŽADUJE SA !
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zákona zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác.
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého
charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v objeme min. 150 tis. € bez DPH.
Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia chladiarenských
zariadení.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 7 000,00 € a to poukázaním na účet verejného
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obstarávateľa alebo zriadením bankovej záruky. Viac informácií v súťažných podkladoch bod 16. Zábezpeka
ponuky.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2021 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.10.2021 10:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová stránka https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako
pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v
zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú
súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14592/summary. Ponuky sa budú
predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE,
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému
JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID), alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla
firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.09.2021
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