Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súvislosti s projektom

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky
v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia;
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
Špecifický cieľ: 4.1.1 - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR;
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Názov zákazky: „ZMENA ZDROJA TEPLA - ČERPACIA STANICA SKALICA “

Predpokladaná hodnota zákazky:
39 800,08 EUR bez DPH

1.

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):
Žiadateľ / prijímateľ je obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obchodný názov:

OIL JPM, s.r.o.

Sídlo:

Hodonínska cesta
908 51 Holíč

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Pevná linka:
Mobil:
e-mailový kontakt:
Webová stránka:

31644945
2020378943
SK2020378943
Martin Kadlec
0904 658 846
oiljpm@oiljpm.sk
www.oiljpm.sk
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2.

Kontaktná osoba obstarávateľa v súvislosti s procesom obstarávania:
meno, priezvisko: Ing. Zuzana Pálovicsová
spoločnosť: Premier Consulting EU, s.r.o.
sídlo: Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
pevná linka: 035 771 3585
mobil: 0915 849 857
e-mail: palovicsova@eurofondy.sk
Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou.
Obstarávateľ posiela výzvu na predloženie cenovej ponuky e-mailom.

3.

Všeobecné podmienky obstarávania:
Podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4.

Vymedzenie a opis predmetu obstarávania:
P.č.

Vymedzenie predmetu zákazky
/ logický celok

Množstvo

Špecifikácia
podrobná špecifikácia je prílohou výzvy vo
1 forme Projektovej dokumentácie, výkazu
výmer a Energetického auditu

1. Zmena zdroja tepla-čerpacia stanica Skalica

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky je riešenie zmeny zdroja tepla pre objekt čerpacej stanice OIL JPM Skalica. V rámci
zníženia energetickej náročnosti budovy sa vychádza z doporučení z energetického auditu pre budovu
ČS vypracovaného f. alt-energie, s.r.o. – Ing. Skočík(tvorí prílohu Súťažných podkladov). Stavbené práce
budú vykonané na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia.

Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové
označenie, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby
atď., uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a
minimálnych požadovaných parametrov alebo riešení poskytujúcich rovnaký alebo lepší výsledok.
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, resp. odkaz
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu
alebo výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent s rovnakými alebo lepšími
technickými parametrami pod podmienkou, že ekvivalent alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu
predmetu obstarávania.

Strana 2 z 8

Všetky materiály a výrobky uvedené v dokumentoch verejného obstarávania sú špecifikované
vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v tejto dokumentácii, odsúhlasené obstarávateľom
stavby a projektantom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všeobecne je potrebné
postupovať podľa platnej legislatívy pre zadávanie verejných zákaziek.
Pokiaľ sa vo výkaze výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ
výrobku – v takomto prípade sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo
ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V takomto prípade je uchádzač povinný tento
ekvivalent alebo lepšie plnenie aj dodať. V prípade, že v nacenenom výkaze výmer neuvedie ekvivalent
výrobku alebo materiálu alebo lepšie plnenie, obstarávateľ bude požadovať dodanie konkrétneho
výrobku alebo materiálu, ktorého názov uviedol vo výkaze výmer.

V prípade, že uchádzač ponúka vo svojom riešení ekvivalenty, vypracuje „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“ spolu so zdôvodnením ekvivalentnosti a technickým popisom ponúkaného
ekvivalentu. Tento zoznam bude predložený v ponuke uchádzača.
Nacenenie ekvivalentov bude uchádzačom prevedené vo Výkaze výmer.
„Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“ bude slúžiť na identifikáciu ekvivalentov (ako tzv.
„prevodník“ medzi položkami uvedenými vo výkaze výmer a navrhnutými ekvivalentami).

Kód a Názov CPV:
45000000-7, 42511110-5 - Stavebné práce, Tepelné čerpadlá

Druh zákazky:
Stavebné práce
Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
ul. Mallého 70 , Skalica 90901, LV č. 5207, číslo parcely 14272/24, katastrálne územie Skalica
Lehota dodania predmetu zákazky:
3 mesiace
Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Obstarávateľom
Dodávateľovi. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku v prípade ak verejné
obstarávanie nebude schválené poskytovateľom pomoci NFP bez výhrad a v tomto prípade nedôjde k
plneniu zmluvy.
Všetky dodané materiály/výrobky súvisiace s uskutočňovaním tejto zákazky musia byť dodané ako
nové - nie je prípustné dodať materiály/výrobky použité, repasované, a pod.

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne.
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5.

Podmienky účasti:
Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm f) Zákona o verejnom ostarávaní č. 343/2015 Z.z.:
1. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v závislosti od
predmetu obstarávania.
Uchádzač nemusí doklad predkladať, verejný obstarávateľ si oprávnenie uchádzača preverí sám na
bežne verejne dostupných registroch (napr): www. orsr.sk; www. zrsr.sk, www. justice.cz.
- Náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je
oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. Vzor
čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy.
Obstarávateľ si túto skutočnosť zároveň overí na webovom sídle UVO.
3. v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predkladá doklad o tom, že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného
verejného obstarávania
Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. Vzor
čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy.

6.

Jazyk cenovej ponuky:
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť
vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku.
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými
prekladateľmi.

7.

Mena v cenovej ponuke:
Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na EUR. Výšku ceny ponuky uchádzač
prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet
potvrdí svojim podpisom.
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8.

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:
a) Cenová ponuka musí mať písomnú - listinnú formu .
b) Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpis a pečiatka ; pečiatka ak je uchádzač
povinný používať pečiatku). Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza
sumárna cenová kalkulácia.
c) Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky.
d) Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky (tovarov, služieb a uskutočnenia
stavebných prác - ak je relevantné) a rozpočet musí byť členený podľa položiek .
e) Rozpočet členený podľa položiek sa predkladá aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý
umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov.
f) Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne.

9.

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:
a) čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
(Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy)
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
b) čestné vyhlásenie uchádzača, že neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní – Konflikt záujmov.
(Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy)
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) alebo
podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
c) uchádzačom vyplnená Príloha č. 2 tejto Výzvy – Návrh na plnenie kritérií
(Príloha č. 2 je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)
Predkladá sa originál podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
d) uchádzačom vyplnená Príloha č. 2a tejto Výzvy – Výkaz - výmer
(Príloha č. 2a je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)
Predkladá sa:
- v elektronickej podobe vo formáte .xls (excel) na nosiči (napr. CD, DVD, USB) a ZÁROVEŇ
- v listinnej podobe podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú uvedené v neocenenom
Výkaze výmer predmetu zákazky.
Pre každú požadovanú položku v príslušnom Výkaze výmer uvedie uchádzač jednotkovú cenu a
následne cenu za príslušný počet merných jednotiek. Celková cena za predmet zákazky bude
určená ako súčet cien za všetky položky uvedené vo výkaze výmer pre príslušnú časť predmetu
zákazky.
V prípade, ak bude niektorá položka ocenená hodnotou „0“, bude sa to posudzovať tak, že cena
takejto položky je zahrnutá v cene inej/iných položiek.
V prípade neocenenia niektorej položky vo Výkaze výmer predloženom v cenovej ponuke
uchádzača, bude sa to posudzovať ako nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa v priamej
súvislosti s predmetom zákazky.
e) Návrh Zmluvy - Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 3, vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača

Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované.
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10. Cenové ponuky je potrebné predložiť v 2 listinných vyhotoveniach:
 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z
obstarávania
(vrátane Výkaz-výmer v elektronickej podobe)
 1 x kópia v listinnej podobe (postačuje neoverená kópia originálu ponuky)
(vrátane Výkaz-výmer v elektronickej podobe)

11. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do: 06.09.2021, 10:00 hod.

12. Miesto na predloženie ponúk:
Písomnú ponuku v listinnej podobe je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnú
adresu:
Premier Consulting EU, s.r.o.
Ing. Zuzana Pálovicsová
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

13. Spôsob predloženia ponúk:
a) Písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve na
predloženie cenovej ponuky.
b) Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke.
c) Označenie obálky:

Identifikačné údaje uchádzača:
<Obchodný názov>
<Sídlo>

Premier Consulting EU, s.r.o.
Obstarávateľ: OIL JPM, s.r.o.

Ing. Zuzana Pálovicsová
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

Súťaž: ZMENA ZDROJA TEPLA - ČERPACIA STANICA
SKALICA
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14. Otváranie cenových ponúk:
Otváranie cenových ponúk za účasti uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a s tým spojené
poskytovanie informácií pre uchádzačov v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní sa neuplatňuje vzhľadom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
ZoVO a za dodržania princípu nediskriminácie s ohľadom na dodržanie princípu hospodárnosti a
efektívnosti vo väzbe na odstránenie administratívnej záťaže pri tomto verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ nezasiela uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z
otvárania cenových ponúk a neumožňuje ani osobnú účasť na otváraní cenových ponúk.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet
obstarávania.
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požadované technické
požiadavky (Príloha č. 1 tejto Výzvy – Projektová dokumentácia).
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky.
Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.
Obstarávateľ zostaví (predbežné) poradie uchádzačov a to od 1 miesta po x-té miesto, (pričom x je
počet predložených vyhodnocovaných cenových ponúk).
Pri zostavení poradia verejný obstarávateľ priradí pri vyhodnocovaní cenových ponúk podľa kritéria
„Cena celkom za predmet zákazky“ prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý predložil v cenovej
ponuke v Návrhu na plnenie kritérií návrh najnižšej ceny celkom za predmet zákazky.
Ostatným uchádzačom bude priradené poradie vzostupne s umiestnením na druhom až x-tom mieste a
to v závislosti od hodnoty navrhovanej ceny celkom za predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom
za predmet zákazky a ktorému bolo priradené prvé miesto v zostavenom (predbežnom) poradí na
základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“,
ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v
konečnom poradí.
Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za predmet zákazky vyšší ako
uchádzač umiestnený na prvom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí a ktorí sa umiestnili na
druhom až x-tom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí závislom od výšky navrhovanej ceny,
budú vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.
V prípade, ak bude predložených viac ponúk s rovnakým návrhom na plnenie kritéria ( rovnaká cena
celkom za predmet zákazky) Obstarávateľ uplatní, s cieľom zostaviť výsledné poradie uchádzačov,
„rozstreľové“ kritérium. Rozstreľovým kritériom je termín predloženia ponuky : dátum a čas
predloženia/doručenia ponuky Obstarávateľovi. V prípade ponúk s rovnakým návrhom na plnenie
kritéria bude ponuka, ktorá bola Obstarávateľovi predložená skôr, vo výslednom poradí umiestnená na
vyššej pozícii.
Obstarávateľ uplatňuje pri vyhodnocovaní cenových ponúk § 112 ods. 6 (druhá veta) zákona o
verejnom obstarávaní a pri uplatnení daného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa úspešným
uchádzačom stane uchádzač, ktorý predložil v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom za predmet
zákazky a ktorému bolo priradené prvé miesto v zostavenom (predbežnom) poradí na základe
vyhodnotenia ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“ a ktorý následne splnil
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v konečnom
poradí.
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16. Doplňujúce informácie:
Ak Obstarávateľ nepoužil postup podľa § 117 ods. 4 zákona o VO, verejný obstarávateľ nemôže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o
VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO. Ustanovenie §
11 zákona o VO tým nie je dotknuté.
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Bližšie informácie k RPVS nájde uchádzač na stránke:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
Obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Víťazný uchádzač bude obstarávateľom písomne vyzvaný na súčinnosť k podpisu zmluvy.
Záväzný návrh Zmluvy o dielo je prílohou tejto výzvy. Uchádzač nemá právo meniť ustanovenia návrhu
zmluvy o dielo, zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú záväzné.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1:
Príloha č. 1a:
Príloha č. 2:
Príloha č. 2a:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

Projektová dokumentácia
Energetický audit
Návrh na plnenie kritérií
Výkaz-výmer
Návrh zmluvy - Zmluva o dielo
Vzor čestného vyhlásenia
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