
 
Legionárska č. 647/33, 911 01 Trenčín 

 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: Stavebné bytové družstvo Trenčín,  
 Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín 

 IČO: 00 175 111 
 Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Petrík 
   Marián Uhlík 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Ľubomír Majtán, tel. 0903 405 713 
                                                 administratívnych: JUDr. Renáta Kuciaková, tel. 0903 473 567   
 
2. Identifikačné číslo akcie: 1/2023 

3. Druh zmluvy: Zmluva o dielo  

4. Názov zákazky: Realizácia obnoviteľného zdroja energie na budovu SBD Trenčín  

5. Miesto výkonu predmetu zákazky: Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín 

6. Predpokladaný termín plnenia: 2023 

7. Opis predmetu zákazky: návrh a realizácia obnoviteľného zdroja energie – výroba elektrickej 

energie pomocou fotovoltaických panelov na streche budovy 
 

8. Doklady preukazujúce technickú, odbornú spôsobilosť a iné požadované doklady:    

- oprávnenie na vykonávanie predmetnej činnosti 

- referencie realizovaných stavieb podľa predmetu zákazky 

- iné doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť 
 

9. Náležitosti cenovej ponuky:  

a) Doklad o oprávnení podnikať (neoverená kópia), 

b) Úradne osvedčené doklady preukazujúce technickú alebo odbornú spôsobilosť 

c) Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 12 tejto výzvy 

d) Identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodné meno (resp. osobné údaje): 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: 
                                 vo veciach technických:  
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Tel. kontakt:  

 
10. Obhliadka predmetu zákazky: 

Dňa: 09.01.2023  
Zraz záujemcov: čas po dohode s kontaktnou osobou, v sídle SBD Trenčín Legionárska 647/33,      

911 01 Trenčín 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Majtán, 0903 405 713 



 
11. Lehota na predloženie cenovej ponuky:     

Cenové ponuky žiadame doručiť (poštou, osobne) najneskôr dňa 31.01.2023 do 15.00 hod. 
v zalepenej obálke s heslom: „Neotvárať – fotovoltaika na budove SBD TN“ na hore uvedenú 
adresu obstarávateľa 

 
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

- najvýhodnejšia cenová ponuka 
- termín dodania 
- záruka 
- referencie 
- technické riešenie 

 
13. Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne: 

Cena bez DPH: 
DPH: 
Cena spolu s DPH: 
 

13. Po vyhodnotení ponúk obdrží úspešný uchádzač v určenom termíne Zmluvu o dielo s uvedením 
celkovej ceny, s ktorou sa uchádzal v rámci zasielania cenových ponúk a bude vyzvaný k jej 
podpisu.  

 
14. Osobitné dojednania: 

a) cena je určená dohodou zmluvných strán (v súlade s cenovou ponukou) a je konečná  
b) náklady spojené s účasťou v procese obstarávania znáša uchádzač  
c) pred uzatvorením zmluvy o dielo musí uchádzač predložiť platnú poistnú zmluvu na prípadné  

škody spôsobené realizáciou diela s poistným krytím vo výške min. 50 000,- €  
d) predložením ponuky uchádzač súhlasí s uvedenými osobitnými dojednaniami, ako aj 

s obchodnými podmienkami 
 
 

V Trenčíne, dňa: 08.12.2022 
                 
                ............................................. 
                       Mgr. Miroslav Petrík  

     riaditeľ správy SBD Trenčín 
 
 
 
 
 


