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   Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          
IČO:                             318 442 
Sídlo:                            Námestie slobody 14   
                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba :         Iveta Krajčíková 
      Telefón :                        046/5179601 
      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     
      Kontaktná osoba pre technické veci : Ing. Tatiana Kvočiková   
      Telefón :                        046/5179504 
      E-mail :                          tatiana.kvocikova@prievidza.sk 

 
 2.   Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
       2.1 Názov zákazky : „ Poskytovanie poradenstva a spolupráca v oblasti tepelnej  
             energetiky “.  
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 
       2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza  
       2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o spolupráci.   
        
 3.  Opis predmetu zákazky :    
       3.1 Predmetom zákazky je poskytovanie poradenstva a spolupráca v okruhu výkonu činností 

- poradenstvo a zabezpečovanie podkladov za účelom aktualizácie koncepcie tepelnej               
         energetiky Mesta Prievidza 
- poradenstvo, vypracovanie odborných stanovísk a analýz pre Mesto Prievidza v    
         oblasti tepelnej energetiky 
- poradenstvo  a obstarávanie podkladov o stave a možnosti rozvoja sústavy tepelných   
         zariadení na území Mesta Prievidza 
- odborné poradenstvo počas mimoriadnej udalosti alebo stavu núdze v oblasti tepelnej   
         energetiky 
- poskytovanie aktuálnych informácií o zmenách právnych predpisov v oblasti tepelnej   
         energetiky 
- návrh racionalizačných opatrení spotreby tepla v nehnuteľnostiach vo vlastníctve   
         Mesta Prievidza 
- poradenstvo pri obstarávaní  a realizácii zdrojov tepla Mestom Prievidza 
- manažérske poradenstvo pre oblasť tepelnej energetiky 
- príprava a predkladanie bilancií spotrieb tepla pre vybraný okruh nehnuteľností vo   
         vlastníctve Mesta Prievidza. 
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3.2  Rozsah vykonávanej činnosti – 60 hodín za mesiac. V prípade potreby prác naviac, podľa  
       požiadavky objednávateľa.  
3.3  Dodanie predmetu zákazky – zmluva o spolupráci uzatvorená max. na 2 roky. 

 
4.  Možnosť predloženia ponuky na: 
     4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 
     5.3 Fakturácia – faktúry budú vystavené vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. 
           Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         
 
6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.  
     6.2 Doklad o odbornej spôsobilosti v odvetví tepelnej energetiky. 

6.3 Doklad, ktorým uchádzač preukáže  znalosť legislatívy v oblasti tepelnej energetiky a  s tým  
      súvisiacich oblastí, skúsenosti s prevádzkou technologických zariadení na výrobu  
      a distribúciu tepla, skúsenosti s vykonávaním bilancií dodávok tepla, ich energetických  
      vstupov, a navrhovaním racionalizačných opatrení, skúsenosti s inováciou a realizáciou  
      tepelných zdrojov a rozvodov, znalosť pomerov na území mesta Prievidza (umiestnenie  
      tepelných zdrojov a tepelných rozvodov) , všeobecný prehľad o energetických potrebách     
      jednotlivých subjektov na území mesta Prievidza  

 
7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  25.8.2011 do 10,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „ Tepelná energetika “ - neotvárať.  
 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     1. kritérium: výška odplaty v € za 60 hodín  mesačne   ...........................  90 bodov   
     2. kritérium: výška odplaty v € za 1 hodinu  za práce naviac  .................  10 bodov 
                 
 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
     9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  
           zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
     9.2 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o spolupráci. 
     9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk  
           v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú   
           v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 
 
 V Prievidzi, 5.8.2011 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 
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