SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE

Naše číslo
NIII/4/SPU/ZNH/30/2018
Vec:

Vybavuje/linka
JUDr. A.Kentošová

Nitra
11.9.2018

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby s názvom „Energetický audit pre Centrum
univerzitnému športu – Blok D, ŠD Mladosť SPU v Nitre“ – výzva na predloženie ponuky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako verejný
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“) predkladá v rámci zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Štatutárny zástupca: Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre VO
email: alzbeta.kentosova@uniag.sk, t.č.: 037/6415755
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0013 1344

2.

Názov predmetu zákazky: „Energetický audit pre Centrum univerzitnému športu CUŠ – Blok D, ŠD
Mladosť SPU v Nitre“.
Druh zákazky: služby
CPV : 71314000-2 Energetika a súvisiace služby
79212300-6 Zákonom predpísané audítorské služby

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie povinného energetického auditu verejnej budovy podľa zákona č.
321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetickej
efektívnosti“). Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom energetického auditu, je vo vlastníctve verejného
obstarávateľa, nachádza sa v kat. území Nitra, zapísaná na liste vlastníctva č. 2478, ako internát č.1
Mladosť , súpisné číslo 1406, postavená na parc.č. 1885.
Energetický audit musí byť spracovaný v súlade s Vyhláškou č. 179/2015 Z.z. MH SR o energetickom audite
a v súlade s „Odporúčaniami na spracovanie energetického auditu verejnej budovy SIAE“ vypracovanými
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.
Energetický audit musí byť podľa § 2 písm. j) Zákona o energetickej efektívnosti, vyvážený, reprezentatívny
a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus
výrobkov a služieb.
Energetický audit musí obsahovať:
- posúdenie súčasných technických systémov v budove
- posúdenie tepelno- technických vlastností stavebných konštrukcií
- návrh opatrení na obnovu budovy

3.5

3.6
3.7

- návrh opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove
- stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.
Cieľom spracovania energetického auditu verejnej budovy je posúdenie súčasných technických systémov
v budove, tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy,
opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor
energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenia
Podkladom pre vypracovanie ponuky sú podklady a údaje o objekte budovy - Centrum univerzitného
športu, Blok D, ŠD Mladosť, ktoré sa nachádzajú v prílohe č.2 až 7.
Výstup z energetického auditu musí byť predložený v lehote plnenia podľa bodu 5 tejto výzvy a v mieste
plnenia podľa bodu 4 tejto výzvy, a to vo forme písomnej správy z energetického auditu a súhrnného
informačného listu podľa § 14 ods. 2 Zákona o energetickej efektívnosti v 4 vyhotoveniach a 1x na CD
nosiči.

4.
5.

Miesto plnenia: rektorát SPU v Nitre, Trieda A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Lehota plnenia: do 2 mesiacov odo dňa doručenia objednávky

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry: 30 dní, odo dňa doručenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom
odpísania fakturovanej sumy z účtu verejného obstarávateľa v prospech účtu dodávateľa.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

8.
8.1.

8.2.

Cena a spôsob určenia ceny:
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou
zmluvných strán ako maximálna a vyjadrená v € so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta v zložení cena v
€ bez DPH, sadzba DPH, cena v € s DPH.
Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na riadne splnenie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ zaplatí dohodnutú cenu za predmet zákazky po odovzdaní predmetu plnenia vo
forme podľa bodu 3.7 tejto výzvy a to na základe faktúry.
Uchádzač uvedie cenu za plnenie, ktoré je predmetom zákazky, do prílohy č.1 – návrh na plnenie kritérií
na vyhodnotenie ponúk.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.
Spôsob a lehota na predloženie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží predložiť ponuku v listinnej forme poštou, osobne alebo iným doručovateľom do
podateľne verejného obstarávateľa, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule budovy Rektorátu
v mieste sídla verejného obstarávateľa v Nitre.
Obal ponuky musí byť označený heslom súťaže „Energetický audit pre CUŠ“ Súťaž neotvárať!
Lehota na predkladanie ponúk: 14.9.2018 do 14:00 hod.

9.

Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní
- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní predloží doklad podľa
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO a to fotokópiu/sken dokladu alebo odkaz na zápis o oprávnení poskytovať
službu, ktorá je predmetom zákazky.
- Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá spĺňa požiadavky podľa §
12 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť
uchádzač preukáže dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným príslušnou odbornou autoritou.

10.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
• Cenový návrh - návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy
• Doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy
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11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v € s DPH
v prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH je to jeho konečná cena.

12.
12.1

Prijatie ponuky
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi elektronicky – emailom uchádzačovi, ktorého
ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, že jeho ponuku prijíma a odošle mu objednávku.
Ostatným uchádzačom oznámi, že ich ponuka neuspela.

S pozdravom
....................................................................
Ing. Zuzana Gálová
kvestorka

Prílohy:
Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.2 – 7 Podklady k vypracovaniu energetického auditu
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