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Správa:

URL:

ID obstarávate ľa: 4146
Názov obstarávateľa: Mesto Pezinok
Sídlo obstarávateľa: Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Značka oznámenia: VO/012018/GES
Dátum odoslania: 13. 9. 2018
Dátum doručenia: 13. 9. 2018
Forma doručenia: elektronicky
Názov obstarávania: Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu 
verejného osvetlenia mesta Pezinok
Opis obstarávania: Predmetom zákazky je prevádzka sústavy verejného 
osvetlenia mesta Pezinok prostredníctvom poskytovania garantovanej 
energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti 
a o zmene a doplnení niekotrých zákonov, za účelom zvýšenia energetickej 
efektívnosti jej prevádzkovania, dosiahnutia garantovanej energetickej úspory 
formou realizácie opatrení a energetického zhodnotenia a znižovania nákladov 
na jej údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola 
dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného 
osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných 
nákladoch verejného osvetlenia. Pre dosiahnutie vyššej energetickej 
efektívnosti sústavy verejného osvetlenia a za účelom dosiahnutia 
garantovaných úspor, ktoré sú predmetom poskytovania garantovanej 
energetickej služby je nevyhnutné realizovať opatrenia, spočívajúce v 
modernizácii sústavy verejného osvetlenia, ktoré budú predstavovať 
energetické zhodnotenie. Pokiaľsa v opise predmetu zákazky použil odkaz na 
konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku tieto boli použité 
výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a 
zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchto prípadoch platí, že 
Navrhovateľ môže vždy navrhnúťaj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. 
Poskytovatel’garantovanej energetickej služby garantuje úsporu spotreby 
elektrickej energie a nákladov na verejné osvetlenie, ktorá bude dosiahnutá 
realizáciou príslušných opatrení. Tiež garantuje 100% prevádzkyschopnosť 
sústavy verejného osvetlenia počas plnenia predmetu zmluvy. V prípade 
nedosiahnutia garantovanej úspory sa poskytovatel'zaväzuje uhradiť rozdiel, 
ktorý verejnému obstarávateľovi vznikne nedosiahnutím garantovanej úspory. 
Maximálna lehota na realizáciu opatreníje 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. Táto lehota je aj jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Lehota poskytovania garantovania energetickej služby je 240 mesiacov. 
Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovania garantovanej 
energetickej služby a o rozsahu opatrení za účelom zvýšenia energetickej 
efektívnosti sústavy vereného osvetlenia sú uvedené v návrhu Zmluvy o 
poskytnutí garantovanej energetickej služby, Projektovej dokumentácii, a 
ostatných súvisiach dokumentoch k tejto zákazke, ako aj v zákone č. 321/2014 
Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Č.spisu/podacie číslo: 10147/2018

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 186/2018 pod číslom 13081 -MSS dňa 
19. 9. 2018.

Informáciu o elektronickom odosielaní oznámení (on-line) nájdete na 
www.uvo.gov.sk v sekcii Vestník.
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