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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. neskorších predpisov  

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 
 

Názov zákazky : Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri 
výbere dodávateľa na dodanie tovaru: „Elektrická 
energia“  

Číslo zákazky :  27/2016/Ka 
 

 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758 
 

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 

Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

 
II.  Opis  

II.1. Miesto poskytnutia služby: Mesto Rožňava, Šafárikova č. 29, 
Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 
438/2015 Z.z. neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pre plánované  verejné obstarávanie. Verejný 
obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom.  

Predmet zákazky: Poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na dodávateľa elektrickej 
energie pre mesto Rožňava a ním zriadeným organizáciám  s predpokladanou hodnotou zákazky 
105 000,-€ bez DPH.  

Iné podmienky: 
Cieľom tejto výzvy je potreba verejného obstarávateľa zabezpečiť vysoko erudovanú a kvalitnú 
spoločnosť špecializovanú na oblasť verejného obstarávania v súlade s § 16 , ktorá bude zabezpečovať 
odborné  činnosti v rámci tejto vymedzenej oblasti.  

2. Verejný obstarávateľ si preto, prostredníctvom tejto výzvy, hodlá zmluvne zabezpečiť odborné  
služby vo VO, vrátane prípravy podkladov potrebnú k obzvlášť zložitým konaniam v rámci 
zabezpečovania  procesu a postupu verejného obstarávania pre mesto Rožňava. Úspešná spoločnosť 
má byť spoločnosť, ktorá je v danom segmente etablovaná, skúsená a úspešná.  

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
Neuplatňuje sa 

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  od 8/2016  najneskôr do : 12/2016 

II.5.Možnosť rozdelenia zákazky :  Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE 

II.6.Predloženie variantných 
riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
takéto  riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk. 
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II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve. 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : najneskôr do 11.08.2016 
Čas :       najneskôr do 11:00 hod. 

III.3.  Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na adresu : verejneobstaravanie@roznava.sk v lehote na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka sa 
predkladá formou vyplnených príloh  (  Príloha výzvy č. 1, 2)  Vyplnené a podpísané Prílohy č. 1, 2 po 
naskenovaní je potrebné elektronicky zaslať na vyššie uvedenú elektronickú adresu. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré 
sú pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.  
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 31.12.2016 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  1 800,00    
                   

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia :  

Úspešný uchádzač predloží:  
Doklad o oprávnení poskytovať predmet obstarávania (možno 
nahradiť odkazom na OR SR alebo na ŽR SR). 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa. 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    Neuplatňuje sa. 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 1.  Čestné  vyhlásenie, že  naňho  nebol  vyhlásený 
konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu 
zastavené  konkurzné  konanie   pre   nedostatok   
majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok 
majetku, 

           2.  Prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   
mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  
(napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení 
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor 
alebo nehnuteľnosť a pod.) Uvedené skutočnosti 
preukazuje uchádzač čestným prehlásením.                                                                                                                                             

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : Príloha č. 1, 2  
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V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk podľa dosiahnutých bodov. Body v jednotlivých 
kritériách budú vypočítané pomerovou metódou. 
Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude 
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie 
ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

 

VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa, pričom preddavky 
nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 

predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne 
a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie : 
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné. 
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  t. j. 
e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   
verejneobstaravanie@roznava.sk .  Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  
medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o  vysvetlenie,  informácia  
o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení 
každej   e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  
považované  za  preukázanie  doručenia.    
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Názov zákazky : Zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
pri výbere dodávateľa na dodanie tovaru: 
„Elektrická energia“  

Číslo zákazky :  27/2016/Ka 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO: 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 

Cena za  predmet obstarávania v Eur bez DPH  

Výška  DPH  20%  

Cena za  predmet obstarávania v Eur vrátane DPH  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na poskytnutie 

služby, dopravu a ostatné režijné náklady.  

V ………………………. dňa .........................        

 

............................…………………………...……………      

                                                                                                    štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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Príloha č. 2  k výzve na predkladanie ponuky 

Prieskum trhu na zabezpečenie procesu  
 verejného obstarávania  pri výbere dodávateľa na dodanie tovaru  „Elektrická energia“ 

   

   1/ poradenstvo a návrh metodiky hodnotenia verejného obstarávania náročných komodít a služieb, 
     2/ realizácia verejného obstarávania / príležitostného spoločného obstarávania (PSO) , 
     3/ tvorba obchodných podmienok a zmlúv  
     4/ realizácia expertných elektronických aukcií (EA). 

A/ Legislatívna oprávnenosť (ktorákoľvek odpoveď "nie" je diskvalifikačná)  áno / nie 

1. Máte živnostenský list pre činnosť "Verejné obstarávanie" (VO)?  áno 

2. Máte živnostenský list pre podnikateľské a ekonomické poradenstvo?  áno 

3.   Viete zabezpečiť PSO?   áno 

     

B/ Kompetentnosť , skúsenosť a kvalita v oblasti verejného obstarávania: odpoveď počet 
bodov 

1. Počet Vami komplexne realizovaných verejných obstarávaní s e-aukciami:  5 

2. Počet realizovaných VO, CVO, PSO alebo EA na nákup energií, služieb, dodávok...:  5 

3. Počet Vami realizovaných VO, kde ste autorsky navrhli Zmluvu o plnení dodávky   5 

4. Počet Vami realizovaných VO s použitím kritériálnych váh s výpočtami alebo 
variantných riešení: 

 5 

     

C/ kompetentnosť a kvalita služieb v oblasti e-aukcií: odpoveď počet 
bodov 

1. Počet rokov odbornej praxe osoby zodpovednej za odbornosť v oblasti VO a EA  5 

2. Celkový počet realizovaných EA  5 

     

D/ Ceny za jednotlivé produkty:  cena 
v EUR  

počet 
bodov 

1. Cena za analýzu, návrh metodiky, kritérií a váh pre obstarávanie / CVO, PSO  6 

2. Cena za vypracovanie rámcovej dohody na dodávku energií  6 

3. Cena za vypracovanie súťažných podkladov na obstarávanie   6 

4. Cena za riadenie procesu verejného obstarávania  6 

5. Cena za realizáciu expertnej e-aukcie  6 

     

E/ Finančný prínos odbornosti obstarávania : úspora v 
EUR 

počet 
bodov 

1. Odborný odhad dosiahnutých úspor odborným VO / CVO, PSO  40 

     

body v jednotlivých kritériách budú vypočítané pomerovou metódou    

Celkový dosiahnutý / dosiahnuteľný počet bodov  100 


