Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Výzva na predkloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
a zároveň pre určenie PHZ.
V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej
ponuky v rámci prieskumu trhu a zároveň pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa
§ 6 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
1. IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa:
Ulica, číslo:
Obec (mesto):
PSČ:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 2
Moldava nad Bodvou
045 01
JUDr. Ing. Slavomír Borovský (zainteresovaná
osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO)
00324451
2020746123
Ing. Katarína Drenková (zainteresovaná osoba podľa
§ 23 ods. 3 ZVO)
+421911922255
drenkova.katarina@moldava.sk
www.moldava.sk

Ďalej ako „verejný obstarávateľ“
2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:

„Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia
využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava nad
Bodvou“

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania predmetu zákazky:
MsÚ Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie účelových energetických auditov za účelom identifikovania
a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby
v rámci projektu pre budovy:
1. Bytový dom, Nová 3 - parc. č. 808/2
Podlahová plocha budovy 2 036 m2, Objem budovy 6 902 m3
2. Bytový dom, Nová 22,24 - parc. č. 1097/31
Podlahová plocha budovy 1 815,7 m2, Objem budovy 5 208,6 m3
3. Bytový dom, Nová 26,28,30 - parc. č. 1097/30
Podlahová plocha budovy 3 277,2 m2, Objem budovy 9 289,1 m3
4. Budova správy zelene - parc. č. 334/9
Podlahová plocha budovy 592 m2, Objem budovy 1 687,2 m3
5. Inkubátorový dom, Školská 10 - parc. č. 1097/41
Podlahová plocha budovy 1 432 m2, Objem budovy 8210 m3

6. Kultúrny dom Budulov - parc. č. 78/1
Podlahová plocha budovy 1 036,92 m2, Objem budovy 4 117,5 m3
7. Kino - parc. č. 106/1
Podlahová plocha budovy 814 m2, Objem budovy 2 849 m3
8. Kultúrny dom Moldava nad Bodvou - parc. č. 103
Podlahová plocha budovy 1 192 m2, Objem budovy 4 172 m3
9. Budova MsÚ, Bartalosová - parc. č. 1176/2
Podlahová plocha budovy 504 m2, Objem budovy 1 764 m3
10. MŠ, Budulovská 31, Budulov - parc. č. 129/9
Podlahová plocha budovy 1 032 m2, Objem budovy 3 612 m3
11. Penzión Bodva - parc. č. 833/4
Podlahová plocha budovy 3 555 m2, Objem budovy 12 442 m3
12. Poliklinika - parc. č. 1345/2, 1345/4
Podlahová plocha budovy 2 916 m2, Objem budovy 25 052 m3
13. ZŠ Severná - parc. č. 1020/405
Podlahová plocha budovy 5 969 m2, Objem budovy 25 052 m3
Projekt bude realizovaný na základe schválenej žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorá je zameraná na rozvoj energetických služieb
na regionálnej a miestnej úrovni, vyhlásenej Operačným programom Kvalita životného prostredia,
Prioritná os 4, Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná
priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane
podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je
zmiernenie zmeny klímy, Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení
súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
3. TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY
Začiatok realizácie: od účinnosti Zmluvy
Ukončenie realizácie: najneskôr do 30.10.2021
Účinnosť zmluvy je podmienená schválením zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, o čom
bude doručená správa z kontroly verejného obstarávania pre mesto ako prijímateľa NFP.
4. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky.
5. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

5.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
5.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
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6. TYP ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podľa príslušných ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na jednej strane
a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom na druhej strane.
7. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Všeobecná informácia uchádzača - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ,
štatutárny orgán, kontaktná osoba - telefón, email – Príloha č.1 k tejto výzve;
2. Návrh na plnenie kritérií, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača - Príloha č. 2 k tejto výzve;
3. Vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k
zainteresovanej osobe (minimálne k osobám uvedeným v bode 1 a 2 - Identifikácia verejného
obstarávateľa/osoby zabezpečujúcej proces verejného obstarávania), resp. ohlásili všetky
potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe, podľa Prílohy č. 3 k tejto výzve.
Lehota viazanosti ponuky: do 15.8.2021
8. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ
PODMIENKY)

8.1 Predmet zákazky verejný obstarávateľ plánuje z nenávratného finančného príspevku, kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-a z vlastných zdrojov.
8.2 Platba za vykonané práce bude realizovaná na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou
bude protokol o odovzdaní zákazky.
8.3 Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na 30
dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
8.4 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.
9. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
9.1 V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť
ponuka vložená do neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:
názov a adresa verejného obstarávateľa,
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
výrazné označenie: „ ÚEA - Cenová ponuka - neotvárať"
9.2
-

Ponuka predložená v elektronickej podobe (e-mailom):
Ponuka je doručená na emailovú adresu: drenkova.katarina@moldava.sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „ÚEA –Cenová ponuka„
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3 podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

10. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenskom).
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).
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11. MENA A CENY UVÁDZANÉ V CENOVEJ PONUKE
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Cena bude vyjadrená v eurách. pričom ceny uchádzači zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná celková cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne
na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom určená
cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí zohľadňovať všetky náklady
poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, náklady súvisiace s používaním telefónov,
internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie materiálov).
12. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
12.1
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 23. 4. 2021 (piatok) do 10.00 hod.
12.2
Spôsob doručenia ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne alebo
elektronicky (e-mailom).
12.3
Miesto predkladania ponúk: osobne do podateľne MsÚ, Bartalosova ulica 16, 045 01 Moldava
nad Bodvou, poštou na adresu Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou,
elektronicky na e-mailovú adresu drenkova.katarina@moldava.sk
Táto výzva a predkladanie ponuky je za účelom zistenia predpokladanej hodnota zákazky, ak zákazka
nepresiahne 100 000 EUR, cenové ponuky budú použité na výber víťazného uchádzača v súlad
s Príručkou pre verejné obstarávanie OP KŽO verzia 7.1,01 Predložené cenové ponuky uchádzačov,
ani ich časti nepoužijú na iný ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.
13. KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK , SPÔSOB HODNOTENIA
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO – najnižšej ceny.
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou navrhovanou cenou.
14. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o
dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý
sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie
zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
15. DOPLŃUJÚCE INFORMÁCIE
15.1
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok
na úhradu.
15.2
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách
bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa,
 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
4

Táto výzva a predkladanie ponuky je za účelom zistenia predpokladanej hodnota zákazky, ak zákazka
nepresiahne 100 000 EUR, cenové ponuky budú použité na výber víťazného uchádzača v súlad
s Príručkou pre verejné obstarávanie OP KŽO verzia 7.1,01. Predložené cenové ponuky uchádzačov,
ani ich časti nepoužijú na iný ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.

Dátum: 15.4.2021

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Primátor mesta

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1
- Všeobecná informácia uchádzača
Príloha č. 2
- Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3
- Vyhlásenie uchádzača
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