VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
Adresa organizácie: Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
IČO: 35 541 016
Web organizácie (URL): www.vucke.sk
Kontaktná osoba: RNDr. Milan Husár
Telefón: 055 6196 649
E-mail: milan.husar@vucke.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Výkon podpornej energetickej služby II. etapa“
3. Typ zákazky:
služba
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výkon podpornej energetickej služby, spočívajúcej v poradenskej a
informačnej činnosti o možnostiach úspor energie, v optimalizácii prevádzky a nákladov
zariadení a budov vo vlastníctve verejného obstarávateľa, v systematickej spolupráci a
koordinácii činností, spojených so zavedením funkčného energetického manažmentu, v
energetickom manažmente v rámci OvZP KSK. Jedná sa o nasledovné organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja „OvZP KSK“ : sociálne
zariadenia – 13, školy a školské zariadenia – 71, kultúrne zariadenia – 23, zariadenia v
správe Správy majetku KSK – 12, Divízna budova – 1, SPOLU: 120 OvZP KSK.
Dielo bude dodané v 5 tlačových vyhotoveniach v slovenskom jazyku a elektronicky na
CD nosiči.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v „Zmluve o výkone podpornej
energetickej služby“ (ďalej len „Zmluva“), ktorá je prílohou tejto Výzvy.
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Výstupy z plnenia predmetu zákazky budú odovzdávané oprávnenému zástupcovi
verejného obstarávateľa v mieste sídla verejného obstarávateľa (Námestie Maratónu
mieru 1, 042 66 Košice).
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené prílohami tejto
výzvy.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie
uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy.

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9ods9/vykon-podpornej-energetickej-sluzby-ii-etapa.html
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Platobné podmienky sú podrobne vyšpecifikované v Zmluve.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní.
Minimálna úroveň verejným obstarávateľom požadovaného zoznamu poskytnutých
služieb:
Minimálne 2 zákazky, ktorých predmetom bolo poskytovanie podpornej energetickej
služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, spočívajúci v poradenskej a informačnej činnosti o možnostiach
úspor energie, v optimalizácii prevádzky a nákladov zariadení a budov vo výkone
energetického manažmentu.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ
požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu
zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať dodávateľa,
ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti
sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku aj pre
iný subjekt, t. j. sleduje, preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky.
Počet vyžadovaných skúseností/zákaziek má preukázať, že uchádzač má dostatočné
praktické skúsenosti s poskytovaním služieb v požadovaných oblastiach.
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk:
V elektronickej forme do 17.10.2017 do 13:00 hod. na adresu milan.husar@vucke.sk, s
nasledovným textom do predmetu emailovej správy „PONUKA PES – neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy. Ponuka uchádzača
nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
Nie.

13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

30.11.2017

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej celkovej
ceny vypočítanej a vyjadrenej v Eurách.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu
cenu celkom v EUR.
Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.
Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom.
15. Obsah ponuky:
- Cenová ponuka,
-

-

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (podľa bodu 10 – Podmienky účasti
tejto Výzvy).
Zmluva v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť v rozpore s
návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe tejto výzvy,
uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy doplní iba svoje
identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je potrebné doplniť
(úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne vyzvaný na jej doloženie
v potrebnom počte rovnopisov),
Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf ,

Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej
príloh.
16. Spôsob určenia ceny
Cenovú ponuku na samostatnom liste predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky
celkom v požadovanom rozsahu a to v členení:
Cena predmetu zákazky za 1 kalendárny mesiac .....................bez DPH
DPH 20% .....................................................................................EUR
Cena predmetu zákazky za 1 kalendárny mesiac celkom..........s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena
bude stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej
príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z celého predmetu
zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu zákazky, ostatných zmluvných
podmienok uvedených v Zmluve, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení
tejto výzvy a jej príloh.

17. Zmluvné podmienky:
Uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti
verejného obstarávateľa.
19. Prílohy
Návrh zmluvy

Košice, dňa: 04.10.2017

RNDr. Milan Husár, v.r.
RE, zodpovedný za VO

