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   Mesto Spišská Belá 
           Petzvalova  18,  059 01 Spišská Belá 

 
  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
 
 

 
 
 

  

 
Č. j.: 3/2019 

 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Mesto Spišská Belá so sídlom Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá, ako verejný obstarávateľ 
v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie 
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta 

Spišská Belá“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Spišská Belá 

Sídlo: Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá 

Štatutárny zástupca: Jozef Kuna, primátor mesta 

IČO: 00326518         

DIČ: 202067953          

Tel.: 052 / 468 05 15, 0905 925 443 

E-mail: Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania, tel. č.: 
0907 290 909, email: orimtender@gmail.com. 

Internetová stránka: http://www.spisskabela.sk  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: ORIM – TENDER, s. r. o., Ružová 25, 083 01  
Sabinov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca proces 
verejného obstarávania, tel. č.: 0907 290 909, email: orimtender@gmail.com. 
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4. Predmet obstarávania: 
Predmet zákazky: „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú 
oblasť mesta Spišská Belá“  
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej 
stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá podľa vlastnej metodiky uvedenej v Prílohe 
č. 1 tejto výzvy vrátane aktualizácie koncepcií rozvoja mesta Spišská Belá a obce Veľká 
Lomnica v oblasti tepelnej energetiky v zmysle platných predpisov s platnosťou na celé 
obdobie, na ktoré sa vypracúva nízkouhlíková stratégia. 
CPV kód: 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie, 71314000-
2 Energetika a súvisiace služby. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služieb 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“). 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť 
mesta Spišská Belá podľa vlastnej metodiky uvedenej v prílohe č. 1 tejto výzvy vrátane 
aktualizácie koncepcií rozvoja mesta Spišská Belá a obce Veľká Lomnica v oblasti tepelnej 
energetiky v zmysle platných predpisov s platnosťou na celé obdobie, na ktoré sa vypracúva 
nízkouhlíková stratégia. 
 
Spádová oblasť mesta Spišská Belá zahŕňa nasledovné samosprávy: 
Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Krížová Ves, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, 
Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Spišská Belá, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, 
Vrbov a Žakovce. 
 
Úspešný uchádzač (ďalej len  „poskytovateľ služieb“) je povinný postupovať v celom procese 
podľa pokynov verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je povinnosť poskytovateľa 
služieb zabezpečiť v cieľovom území participatívny proces tvorbe nízkouhlíkovej stratégie a jej 
jednotlivých častí, informovanosť o projekte, súčinnosť lokálnych subjektov s pôsobnosťou 
týkajúcou sa energetiky, dopravy, životného prostredia a rozvoja a zapracovanie ich podnetov 
a pripomienok. Poskytovateľ služieb je povinný zabezpečiť priebežné konzultácie s orgánmi 
životného prostredia a priebežne zapracovávať ich pripomienky. Zabezpečenie posudzovania 
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy je 
predmetom zákazky. Poskytovateľ služieb je povinný v tomto procese poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi v prípade potreby súčinnosť tak, aby nebol ohrozený termín konečného 
schvaľovania nízkouhlíkovej stratégie a jej častí relevantnými orgánmi. 
 
Poskytovateľ služieb pripraví a odovzdá výslednú regionálnu nízkouhlíkovú stratégiu pre 
spádovú oblasť mesta Spišská Belá vrátane aktualizácie koncepcií rozvoja mesta Spišská 
Belá a obce Veľká Lomnica v oblasti tepelnej energetiky, ktoré budú ich prílohami, verejnému 
obstarávateľovi (objednávateľovi) tak, aby ju poskytovateľ služieb v stanovenom termíne 
mohol predložiť na schválenie obecným/mestským zastupiteľstvám uvedených samospráv. 
Zabezpečenie predloženia a schválenia nízkouhlíkovej stratégie je predmetom zákazky. 
Poskytovateľ služieb je povinný zúčastniť sa prerokovávaní nízkouhlíkovej stratégie 
v zastupiteľstvách všetkých samospráv v spádovej oblasti a poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi v tomto procese úplnú súčinnosť. 
 
Poskytovateľ služieb odovzdá verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) okrem výslednej 
nízkouhlíkovej stratégie aj všetky čiastkové podklady, databázy a informácie, ktoré využíval pri 
príprave dokumentu. 
 
Poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi) pri priemete nízkouhlíkovej stratégie ako aj jej čiastkových relevantných 
záverov a zistení v rámci hodnotených sektorov a kapitol do informačného systému. 
 
Lokálna nízkouhlíková stratégia musí byť vypracovaná: 
- na obdobie minimálne 5 rokov, 
- vo forme výstupného dokumentu, ktorý sa bude skladať z textovej a tabuľkovej časti 
vypracovanej v bežne dostupných editovateľných formátoch (napr. .doc, .xls) a formátu pre 
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tlač (napr. .pdf), čo zahŕňa okrem iného prípravu podkladových materiálov, doplnkových 
analýz, spracovanie špecifických údajov a pod. 
Lokálna nízkouhlíková stratégia bude dodaná v tlačenej podobe v min. 20 vyhotoveniach v 
požadovanom rozsahu a v elektronickej podobe v 1 vyhotovení na CD/DVD nosiči (obsahom 
CD/DVD bude vypracovaná lokálna nízkouhlíková stratégia v požadovanom rozsahu v 
editovateľnom formáte a v pdf formáte, vrátane čiastkových podkladov, databáz a informácií 
využitých pri príprave). V rovnakom počte vyhotovení zhotoviteľ dodá aj čiastkové plnenia 
nízkouhlíkovej stratégie. Čiastkové plnenia lokálnej nízkouhlíkovej stratégie sa nachádzajú v 
samostatnej prílohe č. 3 tejto výzvy. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy - Informácia o metodike 
na vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie, v prílohe č. 2 - Cenová špecifikácia 
služieb a v prílohe č. 3 - Tranže a míľniky plnenia zmluvy. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 60.000,00 EUR bez DPH.  

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania predmetu zákazky: Katastre mesta Spišská Belá a obcí Abrahámovce, 
Hradisko, Huncovce, Krížová Ves, Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, 
Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov a Žakovce. 

9. Termín plnenia zákazky - dodania predmetu zákazky (lehota na dodanie alebo 
dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy): najneskôr do 30.04.2020. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou tejto 
výzvy. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom 
Ministerstva Životného prostredia SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická 
agentúra,  Operačný program: Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-
2018-39 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude 
poskytovať zálohy a preddavky. 

12. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 22.05.2019 do 11.00 hod.   

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo iným doručovateľom.  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk:  
Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá 
ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou 
ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto 
a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 
Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v 
procese verejného obstarávania neuspeli.  
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. 

15. Podmienky účasti:  
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 
• Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis 
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). 

• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa    
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 6). 

Uvedené doklady môže uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 
v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 
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16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
- Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom jazyku verejnému 

obstarávateľovi v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením 
heslom súťaže „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú 
oblasť mesta Spišská Belá“. Na obálke bude zároveň označenie uchádzača 
a verejného obstarávateľa.  

- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR 
ktorá bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH“. 
V takomto prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná 
za celkovú cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase 
plnenia zákazky platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH).           

- Miesto predkladania ponúk: ORIM – TENDER, s. r. o., Ružová 25, 083 01  Sabinov. 
- Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
- Rozdelenie plnenia zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je 

potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady                     

a údaje:  
- Doklad, resp. doklady podľa bodu 15. Podmienky účasti, tejto výzvy (kópiu 

dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a čestné 
vyhlásenie, uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 
5), resp. podľa § 152 ZVO), 

- Cenovú ponuku uchádzača – ocenená cenová špecifikácia služieb – rozpočet 
v tlačenej forme (Príloha č. 2). 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 4). 
- Návrh zmluvy o poskytnutí služieb - vyplnený a podpísaný, s uvedením 

identifikačných údajov, ceny za predmet zákazky (Príloha č. 5). 
 

17. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.05.2019 o 13.30 hod. na Mestskom 
úrade, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá, v zasadačke mestského úradu. 

18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2019  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Miroslav Kovalík, osoba 
vykonávajúca proces verejného obstarávania, tel. č.: 0907 290 909, email: 
orimtender@gmail.com. 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná až po overení procesu verejného 
obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP). V 
prípade, že proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa 
NFP, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným 
uchádzačom. 

- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie  
podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami).  

- Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov /ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“/) a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo 
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o registri 
partnerov verejného sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
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verejného sektora (zákon o registri partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.). 

 
 
Spišská Belá, 14.05.2019 
 

S úctou  
 
 
 
 

..........................................................  
            Jozef Kuna, v. r. 

                          primátor mesta Spišská Belá  
 
 
Prílohy:  

1. Informácia o metodike na vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie  
2. Cenová špecifikácia služieb  
3. Tranže a míľniky plnenia zmluvy 
4. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
5. Návrh zmluvy o poskytnutí služieb 
6. Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO 
 

 
 
 


