
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

   V Bratislave 09.07.2018

                                                                                                     8128/2018/KIAZ

Vec

Zadanie zákazky „ZŠ Sibírska – Poskytnutie odborných konzultačných činností pri

zabezpečení prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania pre výber

poskytovateľa GES (EPC)“, zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 117  Zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá výzvu na predloženie cenovej

ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Kontaktná osoba: Ing. arch. Bronislava Hostačná,( 02/49 256  379
bronislava.hostacna@banm.sk

Ing. Pavol Sulík,( 02/49 256 374
pavol.sulik@banm.sk

2. Typ zmluvy: zákazka na poskytnutie služby - mandátna zmluva
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3. Opis  predmetu zákazky:

I. Predmet zákazky

Premetom zákazky je poskytnutie odborných konzultačných služieb pri zabezpečení prípravy,

realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania pre výber poskytovateľa garantovanej energetickej

služby (GES) pre účel realizácie energetických úspor metódou garantovanej energetickej služby pre

objekty  v  areáli  Základnej  školy  na  Sibírskej  ulici  č.  39,  831  02  Bratislava  (ďalej  ako  „miesto

realizácie“).

II. Opis predmetu zákazky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ďalej aj ako „BANM“) má v úmysle dosiahnuť energetické

úspory metódou garantovanej  energetickej  služby poskytovanej  v  súlade so zákonom č.  321/2014 o

energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

aj ako „Zákon o EE“) v mieste realizácie.

Na  tento  účel  si  BANM  vyberá  poskytovateľa  odborných  konzultačných  služieb  (ďalej  aj  ako

„Konzultant“), ktorý pre BANM zabezpečí vykonanie činností Podpornej energetickej služby v súlade do

Zákonom o EE (Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti) a spolupracuje v procese verejného

obstarávania, ktorých obsahom bude:

a. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

i.    Popis súčasného technického stavu jednotlivých objektov v areáli

ii. Vyhodnotenie spotrieb energií jednotlivých objektov

iii. Návrh opatrení smerujúcich k zníženiu spotreby energií a indikatívne vyčíslenie ich dopadu

na spotrebu energií

iv. Ekonomický model uskutočniteľnosti zámeru zníženia spotreby energií metódou

garantovanej energetickej služby

v. Záver a odporúčanie ďalšieho postupu

b. Proces verejného obstarávania

i. Konzultácie a príprava procesu verejného obstarávania

ii. Návrh spôsobu verejného obstarávania poskytovateľa garantovanej energetickej služby

iii. Návrh hodnotiacich kritérií pre výber poskytovateľa

iv. Vypracovanie zadávacej dokumentácie pre verejné obstarávanie vrátane návrhu zmluvy

o poskytnutí garantovanej energetickej služby

v. Poskytovanie a vysvetľovanie súťažných podkladov

vi. Pomoc a podpora pri zabezpečovaní celého procesu verejného obstarávania vrátane účasti

zástupcu konzultanta pri vyhodnotení uchádzačov
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Pre potreby verejného obstarávania bude s Konzultantom uzavretá Mandátna zmluva na odbornú

konzultačnú činnosť pri zabezpečení prípravy, realizácie a vyhodnotení verejného obstarávania pre

výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby tzn. GES (EPC), pre účel realizácie

energetických úspor metódou garantovanej energetickej služby, pre objekty v areáli základnej školy

na Sibírskej ulici č. 39, 831 02 Bratislava.

Obhliadka miesta realizácie je možná po telefonickom dohovore s Ing. Arch. Bronislavou

Hostačnou na tel. čísle 02/49 253 379 a/alebo s Ing. Pavlom Sulíkom na tel. čísle 02/49 253 374.

III. Povinnosti vybraného uchádzača

a. Vybraný uchádzač vypracuje Štúdiu uskutočniteľnosti v zmysle bodu IV. a. tejto Výzvy.

b. Vybraný uchádzač vypracuje kompletné zadávacie podmienky a zadávaciu dokumentáciu,

zabezpečí administratívu pre organizáciu verejného obstarávania v zmysle platnej a účinnej

legislatívy.

c. Zadávacie podmienky a zadávacia dokumentácia musia byť pred začatím procesu verejného

obstarávania preukázateľne prerokované so zadávateľom.

IV. Spôsob určenia ceny a výber uchádzača

Verejný obstarávateľ po doručení cenových ponúk vykoná vyhodnotenie ponúk, pričom kritériom

na vyhodnotenie bude najnižšia cena.

Uchádzač uvedie celkovú cenovú ponuku za poskytnutie odborných konzultačných služieb pre

výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre účel realizácie energetických úspor metódou

garantovanej energetickej služby pre objekty BANM v rozsahu určenom v bode II.

V predloženej ponuke je potrebné uviesť cenu bez DPH, sadzbu DPH, výšku DPH a cenu vrátane

DPH. Uchádzač zároveň uvedie dobu potrebnú na vypracovanie Predmetu zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie

v návrhu. Cena musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a v znení 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 a v  súlade so zákonom NR SR č.  222/2004 Z.  z.  o  dani  z

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím

služby.

4. Predpokladaná cena bez DPH: 6 666,66 EUR
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5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1.   Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť: ,,ZŠ Sibírska – GES (EPC)“

5.3    Termín obhliadky: v prípade potreby, po telefonickom dohovore minimálne 2 dni

                   vopred

5.4 Kontaktná osoba: Ing.arch. Bronislava Hostačná, tel. 49 253 379, bronislava.hostacna@banm.sk

 Ing. Pavol Sulík, tel. 49 256 374, pavol.sulik@banm.sk

5.5     Lehota na predloženie ponuky: 17.07.2018  do 09:00 hod.

5.3     Viazanosť/platnosť ponuky: do 31.12.2018

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

(dlžník)  podľa  §  261  ods.  3  a  5  povinný  splniť peňažný  záväzok  z  dodania  tovaru  alebo

poskytnutia  služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: ZŠ a MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Lehota plnenia zákazky/poskytnutia služby: v zmysle mandátnej zmluvy

8. Cena a spôsob určenia ceny:

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako

celku a za jednotlivé položky:

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška DPH

· celková cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je

platcom DPH.
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9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti,

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania

Príloha: Mandátna zmluva


