Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľskej organizácie:
Mesto Piešťany
Sídlo:
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
V jeho mene konajúci:
Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta Piešťany
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Kontaktné miesto:
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba:
Ing. Alena Horešová
Tel.; e-mail:
033/7765470; alena.horesova@piestany.sk
2.
Opis predmetu zákazky
Vyhotovenie energetických auditov na rekonštrukciu materských škôl – Zníženie
energetickej náročnosti budov MŠ v Piešťanoch.
Predmetom zákazky je obstaranie spracovania energetických auditov na rekonštrukciu
materských škôl : „Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Piešťanoch“, ktorá je riešená
v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 –
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita
4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov.
Jedná sa o nasledovné budovy :
Názov
Materská škola Detvianska
4377
LV 10097
Materská škola Považská
4446/1
LV 10097
Materská škola Ružová
2229
LV 10100
Materská škola Valová
4275/40
LV 10097

Vykurovanie
Kotolňa: kotle Protherm 3ks.
Plyn, rozvody ÚK vymeniť,
50% nové radiátory aj ventily
Kotolňa: kotle Genimox- 3ks,
rozvody ÚK staré, radiátory +
ventily nové
Kotolňa: kotle Protherm
2ks,nové ÚK komplet.
Z centrálnej kotolne - Bytový
podnik s.r.o., rozvody ÚK staré
+ radiátory, ventily staré

Približná
výmera v m2
Ohrievač TÚV Quadriga 180l 1 135,00
- 1ks
Ohrev TÚV

Ohrievač TÚV : Quadriga
300l

776,00

Ohrievač TÚV elektr. boiler
80l - 4 ks, plynový
prietokový ohrievač 1x
TÚV: z centrálnej kotolne

667,00

1 301,00

V energetickom audite budú riešené stavebné konštrukcie, vykurovanie a vnútorná
elektroinštalácia – osvetlenie s návrhmi vhodných opatrení a vyčíslením potenciálu úspor
energie, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
Energetický audit verejnej budovy musí obsahovať posúdenie súčasných technických
systémov v budove, tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení
na obnovu budovy, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov
v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne
hodnotenie.

Požiadavky verejného obstarávateľa:
- vypracovaný energetický audit predložiť v 6-tich vyhotoveniach v papierovej forme
a takisto aj 1x v digitálnej forme jednotlivo za každú MŠ,
- do ceny je nutné zahrnúť aj náklady spojené s obhliadkou jestvujúceho stavu objektov,
nakoľko verejný obstarávateľ nedisponuje s projektovou dokumentáciou v digitálnej
forme. K dispozícii je papierová forma projektovej dokumentácie, ktorú poskytneme
spracovateľovi energetického auditu.
3.
Spôsob uzatvorenia zmluvného vzťahu
Zmluva o poskytnutí služby
4.
Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
Miesto dodania: Mestský úrad v Piešťanoch, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Lehota dodania predmetu zákazky:
do 15.07.2016
5.
Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71330000-0 Rôzne inžinierske služby
6.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.
7.
Variantné riešenie
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje
predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
8.
Komunikácia
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať
elektronicky.
Kontaktná osoba: Ing. Alena Horešová, e-mail: alena.horesova@piestany.sk
9.
Termín obhliadky priestorov
Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nedisponuje s kompletnou projektovou
dokumentáciou objektov, odporúčame uchádzačom obhliadku miesta dodania predmetu
zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu uchádzačov.
V prípade požiadavky o obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je možné dohodnúť
termín obhliadky s kontaktnou osobou.
10.
Podmienky účasti
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov. Ich
splnenie preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu
zákazky.
Doklady predložené v rámci bodu 14. budú zoskenované a priložené k ponuke zaslanej
elektronicky podľa bodu 15. Výzvy.
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11.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- nepredložil požadované doklady alebo informácie,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
- nesplnil ďalšie podmienky uvedené vo výzve.
12.
Kritéria hodnotenia ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
najnižšia cena celkom, t.j. celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie
platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie
predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto predloží ponuku s najnižšou cenou na predmet zákazky.
13.
Spôsob určenia ceny
13.1. Cena za služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
13.2. Cena bude vyjadrená v EUR a bude rozpísaná ako cena bez DPH, % sadzba DPH,
výška DPH v EUR a navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Cena bude platná počas
trvania zmluvného vzťahu.
13.3. Cena celkom s DPH musí obsahovať cenu za poskytnutie služieb.
13.4. Uchádzač v ponuke uvedie cenu podľa požiadaviek na tvorbu ceny uvedených
v prílohe č. 1 tejto výzvy.
14. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto
výzvy,
b) návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy).
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom bude
z vyhodnotenia ponúk vylúčená.
15. Predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 22.06.2016 do 14:00 hod.
Záujemca predloží ponuku v slovenskom jazyku v elektronickej podobe mailom na adresu
alena.horesova@piestany.sk
16. Vyhodnotenie ponúk
Dňa 22.06.2016 o 15:00 hod.
17. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky
17.1. Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu
a rozpočtu Mesta Piešťany.
17.2. Faktúra za vypracovanie energetického auditu bude vystavená po odovzdaní
energetického auditu verejnému obstarávateľovi.
3

17.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
V prípade, že vystavená faktúra nebude obsahovať povinné náležitosti, verejný
obstarávateľ bude oprávnený vrátiť ju uchádzačovi na doplnenie bez jej úhrady.
Uchádzač bude povinný bezodkladne vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru
s novou lehotou splatnosti.
17.4. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.
17.5. Predpokladaná hodnota zákazky: 6.826,67 € bez DPH
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je do 31.07.2016.
19. Ďalšie informácie
19.1. Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa na
výber zmluvného partnera pre poskytnutie vyššie uvedenej služby.
19.2. Vyhodnotenie cenových informatívnych ponúk sa neriadi ustanoveniami § 42 ZVO.
Pri výbere zmluvného partnera postupuje verejný obstarávateľ podľa § 117 ZVO.

..........................................
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
V Piešťanoch, dňa 14.06.2016
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Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Predmet zákazky: Spracovanie energetických auditov na rekonštrukciu materských škôl:
„Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Piešťanoch“, ktorá je riešená v rámci výzvy
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 – Podpora
energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov.

Kritérium:
P. č. Názov položky

1.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria:
Cena v
EUR bez
DPH

Sadzba
DPH
(%)

Výška
DPH
v EUR

Cena
celkom
v EUR s
DPH

Spracovanie energetických
auditov na rekonštrukciu
materských škôl v rozsahu podľa
bodu 2 tejto výzvy

V ......................., dňa ......................

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko)
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