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INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Obec Častá
IČO: 00304701
Hlavná 168, 900 89 Častá
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Garajová
Telefón: +421 336495205 / 336495107
Email: obeccasta@stonline.sk
Fax: +421 336495427
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4120
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.casta.sk/
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4120
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 6 ods. 1 písm. b)
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.2)
II.2.3)

II.2.4)
II.2.5)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Dodávka garantovanej energetickej služby pre objekt budovy Základnej a materskej školy vo obci Častá.
Hlavný kód CPV
71314000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom koncesie je dodávka garantovanej energetickej služby a tým dosiahnutie hmotného prospechu a výhod pre
Obec Častá formou odkúpenia a spravovania existujúcej technológie v objektoch základnej aj materskej školy od
súčasného poskytovateľa tepla pre možnosť ukončenia v súčasnosti platnej zmluvy a zateplenie a opláštenie objektu
základnej školy formou koncesie. Dĺžka trvania koncesnej zmluvy max. 15 rokov. Podrobné informácie sú uvedené v
koncesnej dokumentácii.
OPIS
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá
Opis obstarávania
v II.1.4
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Garantovaná ročná úspora energie
Relatívna váha: 20 bodov

Cena
Relatívna váha: 80 bodov
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Podrobné informácie ku kritériám na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v koncesnej dokumentácií.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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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: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený poskytovať službu
Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže doloženým dokladom (originál/overená kópia) o oprávnení
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu koncesie (doklad o oprávnení podnikať v predmete koncesnej zmluvy
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie).
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo
ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má
uchádzač vedený účet, o jeho schopnosti plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač
nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, a že jeho bežný účet nie je
predmetom exekúcie a ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu koncesie je potrebné preukázať, že uchádzač je spôsobilý a ekonomicky stabilný
partner, ktorý je schopný bezproblémovo poskytnúť predmet koncesie.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia koncesie s uvedením celkových zmluvných cien, lehôt dodania a odberateľov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti ako je predmet tejto koncesie v celkovej výške minimálne 200.000,00 € bez DPH,
pričom hodnota aspoň jedného projektu bola minimálne 80.000,00 € bez DPH.
Predložený zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať informácie, z ktorých bude možné posúdiť splnenie podmienky
účasti t.j.:
- obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- lehota plnenia Koncesnej zmluvy,
- miesto poskytnutých služieb,
- popis poskytnutých služieb,
- celkovú cenu za poskytnutie služieb
°Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že ide o garantované energetické služby rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti, ako je predmet koncesie v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky:
Podmienka účasti má preukázať skúsenosti uchádzača s poskytovaním služieb v oblasti a rozsahu zodpovedajúcej
predmetu koncesie. Poskytovanie garantovaných energetických služieb je špecifickým predmetom plnenia upravený
zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Minimálna úroveň štandardu je primeraná, nakoľko je naviazaná
striktne na predmet a rozsah koncesie, pričom nejde nad to čo je nevyhnutné očakávať od primerane skúseného
uchádzača.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.07.2018 12:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.06.2018
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