VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky
„Energetický certifikát budovy Jedálne pre dôchodcov“
(Služby)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba : Ing. Gabriela Verebová
Telefón :
055 / 7208034
e-mail :
gabriela.verebova@kosicejuh.sk
2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (služby):
„Energetický certifikát budovy Jedálne pre dôchodcov“
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a súvisiacej legislatívy platnej v čase vydania certifikátu pre
objekt Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5, 040 01 Košice, súp. č. 2380, parc. r. 1550/1, k. ú.
Skladná, okres: Košice – Juh. Energetický certifikát musí obsahovať všetky náležitosti definované v
§ 7 zákona 555/2005 Z. z..
Objekt je jednopodlažný obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 48,62 m x 30,62 m s plochou
strechou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí oceľový systém Baums – systém oceľových stĺpov
a väzníkov. Dispozícia vnútri objektu je tvorená murovanými priečkami. V roku 2014 bola
vypracovaná projektová dokumentácia na projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Jedálne pre dôchodcov vrátane zatepľovania. Predmetom PD bolo zateplenie obvodového plášťa –
hr. 70 mm, zateplenie strešného plášťa – hr. 160 mm a výmena otvorových výplní – izolačné
dvojsklo.
V období od marca do júna 2016 bola realizovaná rekonštrukcia predmetného objektu v tomto
rozsahu:
a) pôvodné otvorové výplne boli vymenené za plastové (okná a dvere),
b) riešená sanácia obvodového plášťa zatepľovacím systémom Nobasil,
c) strešná konštrukcia bola vyspádovaná v spáde 2 % perlitbetónom, zateplená minerálnou vlnou,
prekrytá strešnou hydroizolačnou fóliou, po obvode objektu bola zrealizovaná nadmurovka atiky.
Objekt je vybavený elektroinštaláciou, bleskozvodom, zdravotechnikou (vodovod, kanalizácia)
a ústredným vykurovaním s vlastným plynovým kotlom.
Jestvujúci objekt slúži pre účel stravovania dôchodcov.
3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje.

4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Jedáleň pre dôchodcov, Vojvodská 5, 040 01 Košice.
5. Obhliadka miesta realizácie:
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku objektu pre ktorý je potrebné vykonať
energetický certifikát.
6. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo
telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k
obsahu predloženej ponuky.
b) Originál alebo úradne osvedčená kópia (nie staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk)
dokladu o oprávnení vykonávať predmet zákazky, t. j. výpis z obchodného registra, resp. výpis zo
živnostenského registra, na ktorom musí byť zápisný premet podnikania oprávňujúci uchádzača na
uskutočnenie predmetu zákazky.
c) Autorizačné osvedčenie 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 všetky miesta spotreby energie
nachádzajúce sa v budove.
d) Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
7. Termín plnenia predmetu zákazky: do 13.07.2016
8. Platnosť cenovej ponuky : do 13.07.2016
9. Spôsob určenia ceny:
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto
výzvy ako cena maximálna s uvedením výšky DPH za celý predmet zákazky.
b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytnutím
predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je
platiteľom DPH.
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500 Eur bez DPH.
11. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená
a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „Energetický certifikát“

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 06.07.2016 do 10.00 hod.
na adresu verejného obstarávateľa : Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za službu
bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle ZVO,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho
ponuky,
- úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle ZVO,
- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
- ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote
na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie
tohto verejného obstarávania,
- ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 6
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v
slovenskom jazyku,
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Košice, 28.06.2016

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

