VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – ZMENA
Zmena je zvýraznená červeným písmom a je v bode 11. Podmienky účasti.
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KO-ZVO-9-069-15
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk,
tel. číslo: 02/6262 4254, +421 905 472 331
3. Názov predmetu obstarávania: Vykonanie energetickej certifikácie budov SPP
4. Bežná dostupnosť na trhu v zmysle § 9 b ZVO:
Nie
5. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
6. Miesto a lehota na predkladanie ponúk (elektronická aukcia)
Lehota na predloženie ponúk uchádzačmi: 27.04.2015 do 9,00 hod.
Spôsob predloženia ponúk: elektronicky na portál PROe.biz v súlade s bodom 13 tejto výzvy.
7. Elektronická aukcia: áno
Termín elektronickej aukcie je stanovený na 29.04. 2015 o 9,00 hod.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo termín elektronickej aukcie zmeniť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o cene, v prípade, ak výsledok elektronickej
aukcie prekročí predpokladanú cenu obstarávania.
8. Opis predmetu zákazky:
8.1 Predmetom obstarávania je Vykonanie energetickej certifikácie budov SPP podľa
zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom obstarávania je vykonanie
energetickej certifikácie pre 24 budov objednávateľa, ktorých zoznam a vstupné
parametre sú uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy .
8.2 Rozsah predmetu obstarávania:
Energetická certifikácia každej budovy bude vykonaná v nasledovných etapách a v
rozsahu:
a) I. etapa - analýza (zber) dát o budovách:
Zhotoviteľ vykoná zber a analýzu údajov každého objektu (budovy) s cieľom
skompletizovať vstupné údaje pre II. etapu. Výsledky analýzy musia byť
spracované v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD/CVD nosiči (formát pdf).

b) II. etapa – hodnotenie hospodárnosti budov (zatriedenie)
Zhotoviteľ na základe údajov z vykonanej prvej etapy vypracuje vyhodnotenie
energetickej hospodárnosti a vykoná zatriedenie každého objektu (budovy). Súčasťou
vyhodnotenia bude aj návrh opatrení pre zlepšenie energetickej hospodárnosti.
Vyhodnotenie bude predložené objednávateľovi na pripomienkovanie. Analýza,
vyhodnotenie energetickej hospodárnosti a zatriedenie budovy do energetickej triedy s
predbežným energetickým certifikátom budovy a s predbežným energetickým štítkom
budovy bude spracované formou hodnotiacej správy vo troch vyhotoveniach
v papierovej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD/CVD nosiči (formát
pdf).
c) III. etapa – certifikácia
Vydanie energetického certifikátu pre každú budovu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.
o energetickej hospodárnosti budov a súvisiacej legislatívy platnej v čase vydania
certifikátu. Energetický certifikát musí obsahovať všetky náležitosti definované v § 7
zákona č. 555/2005 Z.z..
Bližšie informácie sú popísané Obchodnými podmienkami poskytnutia predmetu zákazky, ktoré
sú stanovené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Uchádzači musia
v plnom rozsahu akceptovať OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU
ZÁKAZKY stanovené verejným obstarávateľom bez zmeny.
9. Obhliadka miesta realizácie:
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadky jednotlivých budov, pre ktoré je potrebné
vykonať energetický certifikát.
Obhliadky jednotlivých budov sa uskutočnia v etapách:
I. etapa
Predmet obhliadky: Vzdelávacie stredisko 1. a 2. Žilina, plynoslužobňa Nová Dubinca, AB
Nové Mesto n/ Váhom
miesto stretnutia: Žilina, vchod do areálu Vzdelávacieho strediska 1 , Hruštiny č. 603.
termín stretnutia: 21.04.2015 o 9,00 hod.
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky: Ing. Dušan Kán, mobil: +421 905 765
954
II. etapa
Predmet obhliadky: AB a plynoslužobňa v Senici
miesto stretnutia: Senica, stretnutie na vrátnici AB, Železničná ul. 356/134.
termín stretnutia: 21.04.2015 o 12,00 hod.
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky: Ing. Peter Haraslín, mobil: +421905
257 200
III. etapa
Predmet obhliadky: plynoslužobne v mestách Piešťany, Levice, Nové Zámky, Dunajská
Streda
miesto stretnutia: Piešťany, stretnutie pred plynoslužobňou, Jánošikova 52
termín stretnutia: 21.04.2015 o 14,00 hod.
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky: Ing. Silvia Duchoňová, mobil:
+421 908 728 210

IV. etapa
Predmet obhliadky: ZC Zvolen, plynoslužobňa Detva, AB Lučenec, plynoslužobne Veľký
Krtíš, Žiar nad Hronom, Banská Bystica, Brezno.
miesto stretnutia: Zvolen, stretnutie pred ZC SPP, Sokolská 277/3
termín stretnutia: 22.04.2015 o 9,00 hod.
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky: p. Jozef Lupták, mobil: +421 905 917
511
V. etapa
Predmet obhliadky: AB Prešov, plynoslužobne Spišské Podhradie, Revúca,
Trebišov, Humenné a Bardejov.
miesto stretnutia: Prešov, stretnutie na vrátnici AB, kpt. Nálepku
termín stretnutia: 22.04.2015 o 13,00 hod.
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky - Prešov: Ing. Agáta Vargová, mobil:
+421 908 723 986
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky – Sp. Podhradie, Bardejov, Revúca:
Ing. Robert Maguth, mobil: +421 905 331 318
kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky – Trebišov, Humenné:
Marián Vanšovský, mobil: +421 905 414 226
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači nahlásili svoju účasť na pripravovaných
obhliadkach kontaktnej osobe vo veciach technických Ing. Marcele Varcholovej na email marcela.varcholova@spp.sk najneskôr do 20.04.2015 do 9,00 hod. V prípade
nezáujmu/nenahlásenia záujmu uchádzačov o vykonanie obhliadky sa obhliadky
neuskutočnia.
10. Termíny dodania:
a) Termín začatia diela: od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
b) Termín ukončenia odovzdania a prevzatia celého diela: do 4 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
11. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ
aby uchádzači predložili v elektronickej forme tieto požadované doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodania predmetu obstarávania,
alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Originál dokladu, ktorý nesmie byť starší ako 3
mesiace.
b) Čestné vyhlásenie:
 že sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v
predchádzajúcich 3 rokoch;
 že nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v
konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v
krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov;
 že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa
zákonov predpisov platných v krajine jeho sídla
 že bezvýhradne súhlasí s návrhom Zmluvy o dielo vrátane jej prílohy Všeobecné
obchodné podmienky SPP

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača
požaduje:
c) predloženie osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestné
vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je
platcom DPH.
d) zoznamu poskytnutých služieb podobného charakteru ako je predmet obstarávania
(vypracovanie energetických certifikátov budov) za predchádzajúce tri roky, pričom
obstarávateľ požaduje predložiť minimálne 3 referencie na vypracovanie energetických
certifikátov budov, z čoho minimálne 1 referencia musí byť na vypracovanie energetického
certifikátu administratívnej budovy. Predloženie referencií na vypracovanie energetických
certifikátov rodinných domov nebude uznané ako referencia podobného charakteru ako je
predmet obstarávania.
V zozname poskytnutých služieb (len ukončené) uchádzač uvedie nasledovné údaje:
- predmet zákazky a jeho stručný opis,
- miesto plnenia zákazky,
- celkovú zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH,
- čas plnenia zákazky- skutočný termín plnenia (od - do, mesiac, rok),
- názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa
- kontaktná osoba odberateľa, telefonické spojenie a e-mail na kontaktnú osobu
odberateľa u ktorej je možné si referencie overiť.
e) predloženie autorizačného osvedčenia na vykonávanie energetickej certifikácie budov
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre 4 miesta spotreby energie v budove:
1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
2 - Vykurovanie a príprava teplej vody
3 - Vetranie a klimatizácia
4 - Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
Uvedené doklady musia byť predložené ako scan kópií osvedčení s originálnym odtlačkom
pečiatky a originálnym podpisom majiteľa osvedčenia spolu so scanom čestného
vyhlásenia, v ktorom uchádzač uvedie, v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá
osoba ( v zamestnaneckom pomere, alebo v inom pracovnom vzťahu) podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača.
Verejný obstarávateľ sa rozhodol zrušiť obmedzenie: Majiteľ osvedčenia, ktorý je
v zmluvnom vzťahu s uchádzačom, môže predložiť osvedčenie len pre jedného
uchádzača v predmetnej súťaži.
Verejný obstarávateľ umožňuje, aby majiteľ osvedčenia mohol predložiť osvedčenie
aj u viacerých uchádzačov.
Doklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a predložené ako
originálu dokladu.

scan

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie doplňujúcich
informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a
nebude im umožnená účasť v elektronickej aukcii.

12. Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a) Podkladom pre vypracovanie ponuky je táto Výzva na predloženie ponuky a jej prílohy:
Príloha č. 1: Zmluva o dielo na vykonanie energetickej certifikácie budov SPP vrátane
príloh:





Príloha č. 1 ZoD: Cenová kalkulácia
Príloha č. 2 ZoD: Zoznam objektov SPP pre energetickú certifikáciu, ktorý má dve
časti:
o Časť A – zoznam objektov s uvedením základných informácií o objektoch
o Časť B - popis rozsahu poskytnutej PD pre jednotlivé objekty
Príloha č. 3 ZoD: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa

Príloha č. 2: Fotodokumentácia stavebných objektov
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
záujemcom poskytnuté cez el. portál PROe.biz.
Pre registráciu do el. portálu PROe.biz kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2551
13. Obsah ponuky, štruktúra ponuky a pokyny na jej zostavenie:
Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej podobe. Ponuku musí uchádzač
vložiť v lehote na predloženie ponúk podľa bodu 6. Tejto výzvy do systému PROe.biz.
Podrobný návod, postup a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený v „Pozvánke na účasť
v elektronickej aukcii“, ktorá je formulárom z el. portálu PROe.biz a táto bude uchádzačom
doručená po ich registrácii podľa bodu 13.b) tejto výzvy.
Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál PROe.biz v lehote na
predloženie ponúk musí obsahovať:
a) doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. tejto výzvy,
b) cenovú ponuku vypracovanú podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo. Uchádzač uvedie
jednotkové ceny za vypracovanie energetických certifikátov (EC) jednotlivých budov
a celkovú cenu, ktorá je daná súčtom jednotkových cien (celková cena za EC 24 budov).
Všetky ceny musia byť uvedené v EUR bez DPHCenovú ponuku, ktorá musí byť vypracovaná podľa bodu 13.b) uchádzač vloží do systému
PROe.biz vo formáte excel alebo PDF a výslednú celkovú cenu v EUR bez DPH zadá aj
do príslušnej kolónky na portáli PROe.biz. Verejný obstarávateľ predloženie variantného
riešenia nepripúšťa.
14. Lehota viazanosti ponúk
Verejným obstarávateľom stanovená lehota viazanosti ponúk je do 31.07.2015.
15. Cena predmetu obstarávania
Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane
z pridanej hodnoty.
Cena uchádzača musí byť stanovená v súlade s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších právnych predpisov).
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet
obstarávania a primeraný zisk.

Do ceny je potrebné započítať aj všetky súvisiace náklady, ktoré sú potrebné pre kompletné
dodanie zákazky v súlade s touto výzvou a jej prílohami (aj dopravné náklady pri vykonávaní
činností).
16. Obchodné podmienky
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené v návrhu Zmluvy o dielo a v jej
prílohách., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha č. 1.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré
zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po ukončení jednotlivých častí diela nasledovne:
a) I. etapa - analýza (zber) dát o budovách - fakturácia vo výške 30 % z celkovej ceny diela
do 15 dní od odovzdania a prevzatia tejto časti diela pre všetky budovy. Protokol
o odovzdaní a prevzatí tejto časti diela bude tvoriť prílohu faktúry.
b) II. etapa – hodnotenie hospodárnosti budov (zatriedenie) a III. etapa – certifikácia fakturácia vo výške 70 % z celkovej ceny diela do 15 dní od odovzdania a prevzatia tejto
časti diela pre všetky budovy. Protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela bude tvoriť
prílohu faktúry.
Ďalšie obchodné podmienky plnenia
Verejným obstarávateľom stanovené Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy
o dielo a v jej prílohách., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha č. 1.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo.
17. Komunikácia:
Komunikácia bude prebiehať elektronicky na adresu jana.kozakovicova@spp.sk
18. Zábezpeka alebo banková záruka:
Zábezpeka ani banková záruka sa nevyžaduje.
19. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.
20. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak v elektronickej aukcii uchádzači svoje cenové ponuky neznížia, platia ich prvé
cenové ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk.
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín elektronickej aukcie. Prípadnú zmenu
termínu elektronickej aukcie, verejný obstarávateľ elektronicky zašle všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuky a splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii
najnižšiu cenu.
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie
ponuky alebo zrušenie obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému
obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou v obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť prípadne zmeniť uverejnené podmienky
zadávania zákazky. Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým
spôsobom ako oznámenie o zadávaní zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa
uchádzačom neoznamuje. O zrušení súťaže verejný obstarávateľ písomne upovedomí
všetkých uchádzačov. Zrušenie súťaže verejný obstarávateľ zverejní tým istým spôsobom,
akým sa súťaž vyhlásila.
Nakoľko verejný obstarávateľ nepovažuje službu za bežne dostupnú komoditu v zmysle §9b
Zákona nezadáva túto zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska.
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (objednávka), ktorej predmetom bude táto zákazka,
môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje
informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie
ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa
Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač
nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného
tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred
uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného
tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo
akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi. V prípade zverejnenia zmluvy
verejným obstarávateľom bude zmluva v časti týkajúcej sa jej účinnosti primerane upravená v
zmysle platnej legislatívy.
Dátum zverejnenia zmeny: 23.04.2015
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky budú poskytnuté cez PROE.biz a to:
Príloha č. 1: Zmluva o dielo na vykonanie energetickej certifikácie budov SPP vrátane príloh:




Príloha č. 1 ZoD: Cenová kalkulácia
Príloha č. 2 ZoD: Zoznam objektov SPP pre energetickú certifikáciu, ktorý má dve časti
o Časť A – zoznam objektov s uvedením základných informácií o objektoch
o Časť B - popis rozsahu poskytnutej PD pre jednotlivé objekty
Príloha č. 3 ZoD: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa

Príloha č. 2: Fotodokumentácia stavebných objektov

