Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
PSČ: 977 42, č. tel. 048/2820 130, č. faxu 048/6114038
IČO : 31 90 89 69, zapísaná v registri neziskových organizácií OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
1. Predmet zákazky: „Energetický audit.“
2. Identifikácia osoby podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaná:
Kontaktná osoba:
Kontaktná adresa:
Telefón:
Email:

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
Banisko č. 273/1, 977 01 Brezno
Ing. Jaroslav Mačejovský – riaditeľ
31908969
2021607687
SK2021607687
Tatra banka, a.s.
SK20 1100 0000 0026 2077 8736
TATRSKBX
v registri n.o. vedeného OÚ B. Bystrica,
pod. reg. č. OVVS/NO-14/2002
Ing. Sandra Ballová
Banisko č. 1, 977 42 Brezno
+421918732587
ballova@nspbr.sk

3. Typ zmluvy
Zmluva o energetickom audite uzatvorená v zmysle § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Miesto dodania predmetu zákazky
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko č. 273/1, 977 01 Brezno.
5. Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorou je vykonanie energetického auditu
v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v v platnom znení odborne spôsobilou osobou zapísanou v zozname
energetických audítorov. Energetický audit vyhodnotí súčasný stav objektov, ich energetickú
náročnosť a špecifikuje najefektívnejšie úspory s návrhom najefektívnejších opatrení, ktoré
budú viesť k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných
nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti
investičných nákladov. Do procesu vykonania energetického auditu budú zahrnuté aj stavebné
konštrukcie budov a ich straty, stavebné otvory, vykurovanie priestorov a jeho optimalizácia,
príprava teplej úžitkovej vody, posúdenie elektroinštalácie, zabudovaného osvetlenia budov,
núteného vetrania a vzduchotechniky, ale aj posúdenie možnosti úspor v technologických
procesoch.
Vyžaduje sa energetický audit objektov Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. v rozsahu:
- vykonanie energetického auditu objektov uvedených v bode 5 tejto výzvy,
- vypracovanie správy z energetického auditu objektov uvedených v bode 5 tejto výzvy,
ktorá objednávateľovi poskytne informácie o možnostiach energetických úspor, návrh
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príslušných opatrení a ich ekonomické parametre (výška potrebných investícií, ich
návratnosť, analýza a pod.) v súlade so zákonom.
Výsledná správa vykonaného auditu (dokument vyhotovený v zmysle platnej legislatívy)
bude verejnému obstarávateľovi dodaná 6x v tlačenej printovej forme a 1x v elektronickej
forme na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom médiu.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79212000-3 Audítorské služby
71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky
Nie je možné ponuku rozdeliť.
8. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
9. Podmienky účasti
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:
a) Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorým preukáže, že je oprávnený poskytovať
predmet zákazky – výpis obchodného registra alebo živnostenského registra uchádzača.
Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Uchádzač zapísaný do zoznamu
hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadovaný
doklad nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
hospodárskych subjektov. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom
a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link
(odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.
b) Výpis zo zoznamu energetických audítorov.
c) Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom
v Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom,
že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať fotokópiou originálnych dokladov, pričom originály
dokladov, nie staršie ako 3 mesiace alebo ich overené kópie preukazujúce splnenie podmienok
účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr v deň podpisu zmluvy.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady,
ponuka) uchádzača.
V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy, jeho
ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.
10. Obsah ponuky
a) Cenová ponuka na celý predmet zákazky vypracovaná na základe podrobného opisu
predmetu zákazky uvedeného v bode 5 a podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy. V cenovej ponuke
je potrebné uviesť celkovú cenu zákazky bez DPH, hodnotu DPH aj celkovú cenu zákazky
vrátane DPH. Ceny sa uvádzajú v EUR. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
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navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
upozorní.
b) Doklady podľa bodu 9. a) - c) tejto výzvy.
11. Predpokladaná hodnota zákazky
9 949,70 Eur bez DPH.
12. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky
Do 18.08.2017.
13. Jazyk ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež
v slovenskom jazyku.
14. Termín, miesto a spôsob predloženia ponúk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 21.07.2017 o 11:00 hod.. Ponuku uchádzač
doručí: e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy alebo poštou, kuriérom, osobne
na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy. Ak ponuku predloží uchádzač osobne,
poštou alebo kuriérom, predloží ju v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením názvu a sídla
verejného obstarávateľa uvedenom v bode 2 tejto výzvy a názvu obchodného mena, sídla a miesta
podnikania uchádzača. V prípade predloženia ponuky v papierovej forme, obálku je potrebné
označiť názvom: „OBSTARÁVANIE – Energetický audit - NEOTVÁRAŤ“! V prípade
predloženia ponuky e-mailom, do predmetu správy uveďte: „Energetický audit.“!
15. Podmienky financovania
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Platba za predmet zákazky bude realizovaná
bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej úspešným uchádzačom na adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2 tejto výzvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych
dní odo dňa jej doručenia.
16. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať len od úspešného uchádzača.
17. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
18. Dôležité informácie
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 nie je možné
podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu. Všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia
ponúk.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k poskytnutiu služby
úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, že cena týchto položiek alebo
celej ponuky prekročia finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači
hradia v plnej výške.
19. Dátum zaslania výzvy na súťaž
13.07.2017
20. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke
13.07.2017
V Brezne, dňa 13.07.2017

........................................................
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

........................................................
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
MUDr. Ján Mačkin, spolupodpisujúci
zástupca riaditeľa
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky „Energetický audit“:

Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko č. 273/1, 977 01 Brezno
„Energetický audit.“
Názov alebo obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
P. č.

Názov

1

Energetický audit v rozsahu uvedenom v bode 5 tejto
výzvy

Celková cena bez DPH

Celkom bez DPH
DPH
Celkom s DPH

Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so
zabezpečením predmetu zmluvy.

V ...................., dňa: .....................

................................................................
[doplniť meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu]

