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Slovenský futbalový zväz 
 

 
podľa § 281 zákona a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 vyhlasuje ku dňu 26.02.2021 
 

obchodnú verejnú súťaž 
 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie 

predmetu obstarania 
 

„Výstavba lokálneho zdroja elektrickej energie a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov 
a odberných miest v budove sídla Slovenského futbalového zväzu“ 

 a  
vyzýva záujemcov na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy za nasledujúcich súťažných podmienok: 
 

Podmienky súťaže 
 

I. Vyhlasovateľ: 
Názov: Slovenský futbalový zväz 
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 
IČO: 00 687 308 
IČ DPH: SK 2020898913 
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-909/90-91 
V mene ktorého koná: Ján Kováčik, prezident  
Kontaktná osoba pre bližšie informácie 
ohľadom obchodnej verejnej súťaže a 
obhliadky: 

Michal Kalný 
E-mail: michal.kalny@futbalsfz.sk 

 
II. Spôsob vyhlásenia súťaže:  

Vyhlasovateľ uverejní informáciu o vyhlásení súťaže prostredníctvom úradnej správy SFZ 
a súťažné podmienky prostredníctvom internetovej stránky SFZ. 
 

III. Zámer vyhlasovateľa: 
 

a) Vyhlasovateľ má zámer obstarať výstavbu lokálneho zdroja elektrickej energie na 
existujúcej budove sídla vyhlasovateľa a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov 
a odberných miest.  

 
b) Návrhy na uzatvorenie zmluvy, ktorých cena prevyšuje sumu 100 tis. eur s DPH 

vyhlasovateľ nebude akceptovať.  
 

c) Predmet obstarania musí spĺňať minimálne požiadavky podľa tejto technickej 
špecifikácie v časti 1 Fotovoltika a určené požiadavky v časti 2 NN prípojka:  

 
i.  Časť 1. Fotovoltika 

 

Celok Časť Parameter MJ 
Požadovaná 

hodnota 
 

Fotovoltika Fotovoltické 
panely 

počet ks podľa 
návrhovateľa  

Výkon jedného panelu Wp Min. 290 
Účinnosť - Min. 17,5 %, 
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inteligentný 
solárny menič 

počet ks 1 
Solárny menič 3 fázový, 
min. 90 kW 

- áno 

Podporovaná 
komunikácia cez 
elektrické vedenie 

- áno 

Max. účinnosť - Min. 98 % 
Min. 6 MPPT na jednotku - áno 
DC prepínač -  
Integrovaná 
monitorovacia jednotka 
zvyškového prúdu 
(RCMU) 

- áno 

Technológia 
prirodzeného chladenia 

- áno 

Stupeň krytia - Min. IP65 
Prepäťové ochrany typu 
II pre jednosmerný prúd 
aj striedavý prúd 

- áno 

Ostatné súčasti 

Prepojovacie káble pre 
DC a AC do max. 100 m 

- áno 

Montážny systém 
(konštrukcia) ……...kWp 
FVZ východ-západ, 
rovná 

- áno 

Kompletná 
Elektroinštalácia FVZ, 
inštalácie kabeláže 
rozvádzačov, zapojenie 
meniča napätia na fv pole 

- áno 

Regulátor pre 
obmedzenie a reguláciu 
prebytkov do DS 

- áno 

Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Slovenský futbalový 
zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

áno 

Dĺžka záruky na výrobok Min. 12 rokov 
Dĺžka záruky na výkon Min. 25 rokov 
Kompletná administratíva pre distr. spol, URSO áno 
Projektová dokumentácia R.P.D, D.S.V, MPP, URSO áno 

 
ii. Časť 2. NN prípojka 

 
elektromer digitálny modulárny  x/5A/400V 1 ks 
overený, DIZ-W1E4 2 tarifný   
pomerový transformátor prúdu 3 ks 
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4J x150 AYKY (4Bx150 AYKY)guľatý čierny 170m 
hliníkový  
príchytka SONAP 52-58 mm na prichytenie  50 ks 
káblu na konštrukciu  
trubka DUOFLEX 63/51 červená tvrdá 50 m 
KF 09063 BA  
poistkový odpojovač OEZ 250 A FH1-3a/F N  1 ks 
na nožové poistky   
príchytka Grip typ 2031M/30 OBO2207036 100 ks 
žľab Mars 125x100 20 m 
žľab vrchný kryt GK-OTGRW k žľabu 20 m 
poistka valcová PV22 125A gG 22x58 3 ks 
drôt AlmgSi8 1m-0,135 kg biely ,1kg=7,4m 10m 
1,3 kg=10m  

 
IV. Požadovaný záväzok: 

 
Vyhlasovateľ od navrhovateľa požaduje, aby sa v návrhu na uzavretie zmluvy zaviazal: 

a) Dodať vyhlasovateľovi predmet obstarania spĺňajúci všetky minimálne požiadavky 
stanovené vyhlasovateľom podľa bodu III., písm. c) vrátane montáže a uvedenia do 
prevádzky a zaškolenia.   

b) K lehote dodania, inštalácie a uvedenia do prevádzky najneskôr do 31.5.2021. 
c) K cene dodania predmetu obstarania, ktorú v rámci návrhu na uzavretie zmluvy 

predložil vyhlasovateľovi ako konečnú cenu vrátane ceny dodávky, montáže, 
zaškolenia a  iných vedľajších nákladov, 

d) K zaplateniu zmluvnej pokuty minimálne vo výške 10 % z ceny predmetu 
obstarania v prípade nedodržania záväzkov podľa bodu a) alebo b) tohto článku. 
 

V. Súťažný návrh: 
 
a) Súťažný návrh musí obsahovať: 

i. cenové ponuky vypracované podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2, 
ii. návrh zmluvy – predloženie návrhu v písomnej forme v originálnom 

vyhotovení podpísanom štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo inej osoby 
oprávnenej uzatvárať predmetnú zmluvu a elektronickú kópiu v PDF formáte, 

iii. požadovanú dokumentáciu podľa bodu 5. písm. b). 
b) K návrhu je navrhovateľ povinný priložiť tieto doklady: 

i. výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo iný doklad 
preukazujúci oprávnenosť navrhovateľa k plneniu požadovaného záväzku, 

ii.  technickú špecifikáciu predmetu obstarania, 
iii. identifikačné údaje navrhovateľa s uvedením obchodného mena, adresy sídla 

alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a 
elektronickej adresy kontaktnej osoby,  

iv. čestné vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami určenými 
vyhlasovateľom,  

v. čestné vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a 
údajov uvedených v ponuke, 

vi. navrhovateľ môže priložiť iné podklady, ktoré považuje za relevantné. 
c) Informácie, ktoré navrhovateľ v návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené                      

a budú použité výhradne pre účely posudzovania a hodnotenia súťaže.  



 4/6 

d) Predložený návrh nebude zaradený do súťaže, ak obsah návrhu nezodpovedá 
stanoveným súťažným podmienkam alebo ak k návrhu nie je priložená požadovaná 
dokumentácia.  

e) Na návrh, ktorého obsah nezodpovedá súťažným podmienkam alebo neobsahuje 
požadovanú dokumentáciu, sa neprihliada.  

f)  Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa navrhovateľom po ukončení súťaže 
nevracajú. Vyhlasovateľ si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k súťaži.  

g)  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.  
 

Priebeh súťaže 
 

VI. Spôsob podávania návrhov: 
 

a) Písomný návrh na uzavretie zmluvy spoločne s požadovanou dokumentáciou je navrhovateľ 
povinný doručiť v riadne uzatvorenej obálke do sídla vyhlasovateľa najneskôr v posledný deň 
súťažnej lehoty stanovenej v bode VII.  

b) Návrh sa považuje za riadne doručený, ak ho navrhovateľ doručí do sídla vyhlasovateľa osobne 
alebo doporučenou poštou. Súčasne je navrhovateľ povinný zaslať v súťažnej lehote kópiu 
návrhu elektronicky v PDF formáte na e-mailovú adresu: michal.kalny@futbalsfz.sk. 

c) Obálku, v ktorej sa návrh zasiela, je navrhovateľ povinný zreteľne označiť heslom: „SÚŤAŽ – 
Zdroj elektrickej energie“. V prípade elektronickej správy je navrhovateľ povinný v predmete 
správy uviesť heslo: „SÚŤAŽ – Zdroj elektrickej energie“. 
 

VII. Lehota na podávanie návrhov (súťažná lehota): 
 

a) Súťažná lehota sa začína dňom vyhlásenia súťaže 26.02.2021 a končí 26.03.2021 
b) Na návrh, ktorý je vyhlasovateľovi doručený mimo súťažnej lehoty, sa neprihliada.  
c) Navrhovateľ nie je oprávnený svoj návrh odvolať po predložení svojho návrhu vyhlasovateľovi 

súťaže.  
 

VIII. Kritériá pre hodnotenie návrhov:  
 

a) Výberová komisia stanovená vyhlasovateľom vyberie spomedzi súťažných návrhov návrh, 
ktorý vyhlasovateľovi najviac vyhovuje.  

b)  Pri hodnotení súťažných návrhov výberová komisia prihliada najmä na cenovú ponuku 
predloženú navrhovateľom a na predložené referencie a preukázané skúsenosti s dodávkou 
predmetu obstarania.  

c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať navrhovateľa o vysvetlenie predloženého návrhu.  
d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky súťažné návrhy.  

 

IX. Výberová komisia:  
 

a) Výberová komisia dohliada na splnenie súťažných podmienok zo strany navrhovateľov a 
rozhoduje o zaradení, resp. nezaradení návrhu medzi súťažné návrhy.  

b) Výberová komisia rozhodne najneskôr 09.04.2020 o vybranom návrhu, resp. o odmietnutí 
všetkých súťažných návrhov.  

c) O najvhodnejšom návrhu sú členovia výberovej komisie povinní hlasovať. Každý člen 
výberovej komisie má jeden hlas. Návrh je schválený, ak zaň zahlasovala nadpolovičná väčšina 
prítomných členov výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní 
aspoň 3 členovia výberovej komisie.  
 

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  
 



 5/6 

a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje najneskôr do 12.04.2021 oznámiť prostredníctvom internetovej 
stránky   vybraný návrh, resp. skutočnosť, že vyhlasovateľ využíva svoje právo podľa bodu 8. 
písm. d) a odmieta všetky súťažné návrhy.  

b)  Vyhlasovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže oznámiť 
navrhovateľom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.  
 

XI. Vybraný návrh:  
 

a) Vyhlasovateľ sa zaväzuje prijať návrh, ktorý v súťaži kvalifikovaným spôsobom vybrala 
výberová komisia.  

b) Vyhlasovateľ sa zaväzuje uzatvoriť s víťazom súťaže kúpnu zmluvu  bez zbytočného odkladu 
po uverejnení oznámenia o vybraní víťazného vybraného návrhu.  

 
XII. Zmena súťažných podmienok a zrušenie súťaže:  

 
a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže po ich uverejnení. Vyhlasovateľ 

je zároveň povinný určiť primeranú lehotu na prepracovanie predložených súťažných návrhov.  
b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, a to kedykoľvek počas súťažnej lehoty.  
c) Oznámenie o zmene súťažných podmienok alebo o zrušení súťaže je vyhlasovateľ povinný 

uverejniť rovnakým spôsobom, akým vyhlásil súťažné podmienky.  
d) V prípade zmeny súťažných podmienok alebo zrušenia súťaže nemajú navrhovatelia právo na 

náhradu nákladov spojených s vypracovaním resp. prepracovaním návrhu.  
 

XIII. Termíny súťaže:  
 
a) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 26.02.2021 
b) Súťažná lehota: od 26.02.2021 do 26.03.2021 
c) Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnotenie súťaže: do 09.04.2021 
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