
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Pezinok
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00305022
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Telefón: +421 336901111 / 336901173
Email: msu@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.pezinok.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4146
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  iné (vyplňte prílohu A.I)
ECO-LOGIC s.r.o. 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  45401454
Krátka 4 , 903 01 Senec
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marek Piater 
Telefón: +421 948552003
Email: vo@ecologic.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.ecologic.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia mesta Pezinok
Referenčné číslo: VO/012018/GES

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71314000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis:
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. Pokiaľ sa v opise
predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu znacku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku tieto boli použité
výlucne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatocne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchto
prípadoch platí, že Navrhovateľ môže vždy navrhnúťaj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Poskytovateľ 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 poskytovateľ zaväzuje uhradiť rozdiel,
ktorý verejnému obstarávateľovi vznikne nedosiahnutím garantovanej úspory. Maximálna lehota na realizáciu opatrení je
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
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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.

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
3 583 333,40 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

31500000-1
 
45310000-3
 
45311000-0
 
45316100-6
 
45317300-5
 
50232000-0
 
79993100-2

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Pezinok

II.2.4)    Opis obstarávania:
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
3 583 333,40 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
240
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpsiov. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti v súlade s § 32 ods. 2 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie sú uvedné v súťažných podkladoch
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IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:  18.10.2018
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

CS
SK

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2019

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  19.10.2018 10:00
Miesto:  Ponuky bude otvárať a vyhodnocovať komisia zriadená verejným obstarávateľom na adrese kontaktného
miesta verejného obstarávateľa: ECO-LOGIC s.r.o. Sídlo: Krátka 4, 903 01 SENEC
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je v zmysle § 54 ods. 3 zákona neverejné, údaje
z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania sa nezasiela.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.09.2018
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