Obec Malachov,
Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
__________________________________________________________________________________________

Výzva
na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (§ 6 zákona č. 343/2015 Z.z. ) a
predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení
energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Malachov
Sídlo:
Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
IČO:
00 620 891
DIČ:
2021125744
Kontaktná osoba: RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka
Telefón:
+421 918 363 629
Elektronická pošta: starosta@malachov.sk
Zodpovedná osoba za proces verejného obstarávania : Alexander Rumanovský
Tel: +421 905 291 561
e-mail : rumanovskybb@gmail.com
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Návrh ZoD tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.
Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona
č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.
315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluva
o dielo podlieha odkladnej účinnosti zmluvy, až do termínu schválenia finančných
prostriedkov v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z OP Kvalita životného
prostredia, Prioritná os 4, a kladného odsúhlasenia procesu verejného obstarávania na
predmet zmluvy. Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Energetický audit bude vypracovaný minimálne v rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a
Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z
energetického auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva
hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Pre opatrenia energetickej
efektívnosti vhodné pre garantovanú energetickú službu (ďalej aj „GES“) bude správa
z energetického auditu obsahovať podklady, potrebné na vypracovanie posudku
minimálne v rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu i. až x. dokumentu „Postup
pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej správe“,
ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR
https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor.
Ak nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizovateľné prostredníctvom GES, musí
byť táto skutočnosť v správe z energetického auditu riadne zdôvodnená. Pri návrhu
opatrení energetickej efektívnosti sa postupuje štandardným spôsobom, ako je to
zaužívané v bežnej technickej praxi. Navrhujú sa opatrenia financovateľné z vlastných
zdrojov žiadateľa, prostredníctvom úveru alebo dotácií a s využitím GES. Každé
navrhované opatrenie musí obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou
GES. Návrh opatrenia uskutočniteľného prostredníctvom GES, musí zároveň
obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovateľnosti bez započítania do verejného dlhu
podľa usmernenia Európskeho štatistického úradu (Eurostat Guidance Note: The
Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-NoteRecording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/) a podľa používateľskej
príručky (A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical
_treatment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1).
Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou bude obsahovať
minimálne všetky náležitosti uvedené v bode 4. tejto výzvy.
Predmetom zákazky je vypracovanie jediného energetického auditu, v rámci ktorého
budú budovy, ktoré sú predmetom tejto výzvy spracované zvlášť.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71314300-5 – Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom trhu. Ak bude týmto
prieskumom stanovená predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako 30 000 EUR bez DPH,
predmetná ponuka pre stanovenie PHZ predložená v rámci tohto prieskumu bude zároveň
posudzovaná ako súťažná ponuka pre výber dodávateľa.
9. Lehota na dokončenie predmetu zákazky:
V zmysle Zmluvy o dielo – príloha č. 2 tejto výzvy.

10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. Termín a miesto predloženia ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 20.04.2020 do 12:00 hod. osobne, poštou
alebo e-mailom na adresu sídla uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
Označenie : „Súťaž – neotvárať“
Heslo : „Energetický audit“
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a
informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu
zákazky.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
13. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len
„EFRR“) a zo zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať
preddavok na dodanie predmetu zákazky.
14. Obsah ponuky :
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) ocenená príloha č. 1 tejto výzvy
c) doklady v zmysle bodu 15. tejto výzvy
d) vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 tejto výzvy
e) vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy – ZoD
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 15. tejto výzvy, bude
jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.
15. Požadované doklady:
15.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky alebo
b) informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa §
152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať
službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
15.2. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
15.3. Doklad o odbornej spôsobilosti – doklad o zapísaní do zoznamu energetických
audítorov SIEA, ktorý vedie Slovenská inovačná a energetická agentúra a kópiu
potvrdenia/osvedčenia nie staršieho ako tri roky, vydaného SIEA o absolvovaní
aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov. Uchádzač môže predložiť aj
čestné prehlásenie, že disponuje kapacitou aspoň jedného energetického audítora, ktorý
disponuje Osvedčením energetického audítora podľa zákona č. 321/2014 Z.z.
o energetickej efektívnosti, prípadne iný doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti
v ďalších členských štátoch EÚ.
15.4. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
15.5. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov v kópií (listinná podobe v papierovej alebo elektronickej forme) spolu
s predložením ponuky. Povinnosti predkladať doklad v zmysle bodu 15.1 a) sa nevzťahuje
na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej
republike, zapísanými v Registri právnických osôb a podnikateľov. V takomto prípade
predloží čestné vyhlásenie, že je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov.
15.6. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 15.1 a 15.3 výzvy na predkladanie
ponúk, bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená
do hodnotenia.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého
predmetu zákazky v EUR vrátane DPH.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie
predmetu zákazky.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za
dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v
EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten
uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.
17. Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom Zmluvu o
dielo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol
predpokladať. Zároveň si vyhradzuje právo zrušiť uvedený postup verejného obstarávania
v prípade, že všetky ponuky uchádzačov prekročia finančný limit uvedený v bode 8. tejto
výzvy.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme
ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

V Malachove, dňa 02.04.2020
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková v. r.
starostka obce

Príloha č. 3
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
K ZÁKAZKÁM S NÍZKYMI HODNOTAMI

Verejný obstarávateľ: Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
Predmet obstarávania: „Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu
opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby“

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu alebo osoba oprávnená konať za uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:
Čestne vyhlasujem, že:






v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
predkladám jednu cenovú ponuku,
rešpektujem požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predkladanie
ponúk a súhlasím s nimi,
údaje a informácie v predložených dokumentoch sú presné, pravdivé a úplné,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania.

V ............................, dňa ..............2020

.........................................................
podpis a pečiatka uchádzača

