
OZNÁMENIE O KONCESII

HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00603317
Junácka 1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Matovič
Telefón: +421 249253250
Email: vo.matovic@banm.sk
Fax: +421 244258840
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.banm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom:  Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8221/zakazky
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť:  vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Koncesia na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto

II.1.2)    Hlavný kód CPV
50721000-5

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom koncesie je zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v prospech tretích osôb ako aj
zabezpečenie nevyhnutnej rekonštrukcie, údržby a prevádzky technologických zariadení na to slúžiacich, ktoré sú v
správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej tiež len predmet koncesie).

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
121 765 471,0000 EUR

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

09323000-9
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom koncesie je zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v prospech tretích osôb ako aj
zabezpečenie nevyhnutnej rekonštrukcie, údržby a prevádzky technologických zariadení na to slúžiacich, ktoré sú v
správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Koncesia je pridelená na základe:  kritérií opísaných nižšie (kritériá pridelenia zákazky by mali byt uvedené v zostupnom
poradí dôležitosti)
 
Časť: 1
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Kritérium:  cena tepla
 
Časť: 2
Kritérium:  hodnota investície
 
Časť: 3
Kritérium:  nájomné

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
II.2.7)    Lehota trvania koncesie

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  240

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a stručný opis podmienok, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:  Tohto súťažného dialógu sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods.
1 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v platnom znení (ďalej ZVO). Nakoľko formulár OZNÁMENIE O
KONCESII limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť do tohto textového poľa, nie je možné v texte tohto OZNÁMENIA
O KONCESII uviesť podmienky účasti osobného postavenia v plnom znení. Z uvedeného dôvodu sú všetky
ďalšierelevantné informácie týkajúce sa podmienok účasti osobného postavenia podrobnejšie uvedené v dokumente
nazvanom ako "Doplňujúce informácie k oznámeniu o koncesii", ktorý je zverejnený v profile verejného obstarávateľa na
web stránke: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8221/zakazky 
Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (ďalej ako JED) v zmysle § 39 ZVO,
pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú záujemcovia podľa § 55 ods. 1 ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:  Nie
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:  Verejný obstarávateľ
stanovil, že záujemca musí splniť nasledovné podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia, ktoré stanovil v
súlade s ustanovením: 
a)§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky. 
b)§ 33 ZVO: Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky o
poskytnutí úveru. 
c)§ 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o celkovom obrate dosiahnutom za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Splnenie podmienok účasti možno preukázať JED v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladajú záujemcovia podľa § 55 ods. 1 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Nakoľko formulár OZNÁMENIE O KONCESII limituje počet znakov, ktoré je
možné vložiť do tohto textového poľa, nie je možné v texte tohto OZNÁMENIA O KONCESII uviesť všetky relevantné
informácie týkajúce sa podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia v plnom znení. Z uvedeného dôvodu sú
v texte tohto oznámenia uvedené podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia len s odkazom na príslušné
zákonné ustanovenia, pričom všetky ďalšierelevantné informácie týkajúce sa týchto podmienok účasti vrátane
stanovenia ich minimálnej úrovne štandardu a odôvodnenia ich potreby a primeranosti sú podrobnejšie uvedené v
dokumente nazvanom ako "Doplňujúce informácie k oznámeniu o koncesii", ktorý je zverejnený v profile verejného
obstarávateľa na web stránke: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8221/zakazky

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:  Nie
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:  Verejný obstarávateľ
stanovil, že záujemca musí splniť nasledovné podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré stanovil v
súlade s ustanovením: 
a)§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia. 
b)§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam 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. 
c)§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 
Splnenie podmienok účasti možno preukázať JED v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladajú záujemcovia podľa § 55 ods. 1 ZVO.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Nakoľko formulár OZNÁMENIE O KONCESII limituje počet znakov, ktoré je
možné vložiť do tohto textového poľa, nie je možné v texte tohto OZNÁMENIA O KONCESII uviesť všetky relevantné
informácie týkajúce sa podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilostiv plnom znení. Z uvedeného dôvodu sú v
texte tohto oznámenia uvedené podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilostilen s odkazom na príslušné
zákonné ustanovenia, pričom všetky ďalšierelevantné informácie týkajúce sa týchto podmienok účasti vrátane
stanovenia ich minimálnej úrovne štandardu a odôvodnenia ich potreby a primeranosti sú podrobnejšie uvedené v
dokumente nazvanom ako "Doplňujúce informácie k oznámeniu o koncesii", ktorý je zverejnený v profile verejného
obstarávateľa na web stránke:  
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8221/zakazky

III.1.5)Informácie o vyhradených koncesiách
Koncesia je vyhradená pre chránené dielne a hospodárske subjekty zameriavajúce sa na sociálnu a profesionálnu
integráciu zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Vykonávanie koncesie je obmedzené v rámci programov chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA KONCESIE
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.2.2)Podmienky vykonávania koncesie
III.2.3)Informácie o zamestnancoch zodpovedných za vykonávanie koncesie

Povinnosť uviesť mená a odborné kvalifikácie zamestnancov poverených vykonávaním koncesie:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie žiadostí alebo prijatie ponúk
Dátum a čas:  30.08.2016 11:00

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude použité elektronické usporiadanie:  Nie
Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Áno

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľobstaráva predmet koncesie postupom súťažný dialóg,ana základe objektívnych a
nediskriminačných kritérií obmedzí počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu.Predpokladása, že dialóg bude
zahŕňať rad stretnutí založených na predbežných návrhoch riešení,ktorépredložia vybraní záujemci.Predmetom dialógu
budú: a) technické aspekty; b)finančné a obchodné aspekty;c)právne aspekty vrátane rozdeleniarizík.Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných
riešení.Nakoľkoformulár OZNÁMENIE O KONCESII limituje počet znakov,ktoré je možné vložiť do tohto textového
poľa,všetky ďalšie relevantné informácie (týkajúce sa napr. predkladania žiadostí o účasť či obmedzenia počtu
záujemcov,ktorí budú vyzvaní na účasť na dialógu)budú popísané v dokumente "Doplňujúce informácie k oznámeniu o
koncesii",ktorý je publikovaný v profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8221/zakazky

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4.3)    Postup preskúmania
VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.07.2016
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