Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov:
Mesto Handlová
Námestie baníkov č. 7
972 51 Handlová
V zastúpení:
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová
IČO:
318 094
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba: Ing. Peter Cagáň, projektový manažér
Telefón:
+421 905 785 141
E-mailová adresa: peter.cagan@handlova.sk
1. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2. Názov predmetu zákazky: „Spracovanie energetických auditov na budovy MŠ v Handlovej“
3. Rozdelenie predmetu zákazky: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
4. Opis predmetu zákazky:
Obstarávame spracovanie energetických auditov ako východiskových dokumentov pre stanovenie
oprávnených aktivít projektu pre nasledovné objekty:
a) Materská škola Morovnianska cesta, Morovnianska cesta 1793/6, 972 51 Handlová (objekty A,B,C)
b) Materská škola CIntorínska, F. Nádaždyho 474/6, 972 51 Handlová
Všetky energetické audity musia byť v súlade s aktuálnou výzvou na predkladanie žiadostí o NFP:
Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Prioritná os:
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania.
Špecifický cieľ:
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Podkladom pre spracovanie dokumentácie bude vybraná časť projektovej dokumentácie pre stavené
povolenie pre všetky riešené objekty v elektronickom formáte pdf., ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný predmet: 71314000-2 - Energetika a súvisiace služby
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Projekt bude realizovaný na celý predmet obstarávania.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
9. Trvanie zmluvy a poskytnutie služby: najneskôr do 31.10.2016
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
10.1 Zákazka bude oprávnenou aktivitou v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia pre
oblasť podpory: Prioritná os 4 a bude z neho spolufinancovaná.

10.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
10.3 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného styku prostredníctvom ekonomického
oddelenia MsÚ Handlová na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 30 dní.
11. Podmienky účasti záujemcov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia - § 26 ods. 2 písm. e) zákona
č.25/2006 o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení poskytovať službu alebo doklad podľa § 128
zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí uviesť cenovú skladbu nasledovne:
Názov
Cena bez DPH
1. Energetický audit MŠ Morovnianska cesta
3. Energetický audit MŠ Cintorínska
Cena spolu

DPH

Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk - dátum:
Mailová adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Adresa pre osobné doručenie ponúk:

28.09.2016 čas: do 14,00 hod.
peter.cagan@handlova.sk
MsÚ Handlová, Nám. Baníkov 7, 97251 Handlová

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za
zabezpečenie služieb spracovania energetických auditov pre budovy MŠ v Handlovej.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4.470,00 eur bez DPH
14. Lehota viazanosti ponúk: nepožaduje sa
15. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska: neprichádza do úvahy
16. Použitie elektronickej aukcie: nepoužije sa

Handlová, 20.09.2016

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta Handlová

