
  
Mesto Nováky 
IČO: 00318361 
Námestie SNP 349/10   
972 71  Nováky 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

podľa ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
 

1. Názov zákazky: „Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 
Názov:  Mesto Nováky 

IČO:  00318361 

Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891 

Sídlo:  Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom                                                                                                                                                 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3. Predmet zákazky: „Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“ 
4. Druh zákazky: služby   

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet 

zákazky. 
 

6. Opis predmetu zákazky:poskytnutie služby   
Rozsah nízkouhlíkovej stratégie:  

1)  zhrnutie  cieľov  a  výsledkov  stratégie  (krátky  prehľad)  vrátane  opisu  regionálneho  

využitia nízkouhlíkovej stratégie; 

2) stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia  vypracovaná; 

3) identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob 

schvaľovania stratégie; 

4) bilancie emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce látky do 

ovzdušia: 

a) popis metódy určenia emisií skleníkových plynov;                                                                                    

b) vyčíslenie emisií podľa jednotlivých sektorov; 

5) celková stratégia: 

a) súčasný stav využívania energie celkovo a v členení podľa jednotlivých sektorov;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) plány a ciele: 

- indikatívny  záväzok  zníženia  emisií  skleníkových  plynov  vyjadrený  ako  percentuálny   

podiel v poslednom  roku  platnosti  stratégie  (cieľovom  roku)  voči  súčasnému  stavu  a 

absolútna hodnota  plánovaného  ročného  znižovania  v t/rok  od  roku  schválenia  stratégie  

až  po  cieľový rok; 

- plánované zníženie spotreby alebo potreby energie/využívanie energie z obnoviteľných 

zdrojov energie/zníženie emisií skleníkových plynov podľa jednotlivých sektorov; 

- predpokladaný dopad na kvalitu životného prostredia najmä s ohľadom na znečisťujúce                                                               

látky do ovzdušia; 
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6) plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie: 

a) dlhodobé ciele a úlohy: 

- základný popis cieľov a úloh; 

- určenie zodpovednosti; 

- časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov; 

- predpokladané  náklady  v členení  na  verejné  zdroje  (EÚ,  štátny  rozpočet,  rozpočet 

samosprávy) a súkromné zdroje; 

- predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE; 

- predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov; 

- predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia; 

b) krátkodobé a strednodobé opatrenia:                                                                      

-stručný popis opatrenia; 

-určenie zodpovednosti; 

-časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov; 

-predpokladané  náklady  v členení  na  verejné  zdroje  (EÚ,  štátny  rozpočet,  rozpočet 

samosprávy) a súkromné zdroje; 

-predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE; 

-predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov; 

7. -predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia; 
7)  aktualizácia  koncepcie  rozvoja  mesta  v  oblasti  tepelnej  energetiky  so zohľadnením  
klesajúceho  dopytu  po  využiteľnom  teple  a  stanovením  postupu  následného  
optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. 
8) Štandardné (minimálne) členenie podľa jednotlivých sektorov: 
a) budovy: 
  budovy na bývanie (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné budovy); 
  administratívne budovy; 
  budovy škôl a školských zariadení; 
   budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení; 
b) verejné osvetlenie; 
c) energetický priemysel najmä tepelná energetika (samostatne alebo ako súčasť iných 
sektorov); 
d) doprava: 
   verejná; 
   individuálna; 
9) Rozšírenie členenia podľa jednotlivých sektorov: 
a) budovy: 
  budovy hotelov a reštaurácií; 
  športové haly a iné budovy určené na šport; 
  budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby; 
  ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu; 
b) priemysel s výnimkou energetického priemyslu; 
c) nákladná doprava; 
d) inteligentné mestá (Smart Cities) ; 
e) adaptačné opatrenia na zmenu klímy. 
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7.    Podmienky účasti: 

Osobné postavenie uchádzača: 
- v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže, že je 

oprávnený dodávať službu originálom alebo overenou kópiou platného výpisu 
z príslušného registra (obchodný register, živnostenský register.. ) nie staršou ako 3 
mesiace 

 
              Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača: 

- v zmysle §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže 
skúsenosti s dodaním rovnakej alebo obdobnej služby predložením min. 1 referencie, 
ktorou uchádzač preukáže vypracovanie min.1 stratégie s uvedením názvu vypracovanej 
stratégie, názvu objednávateľa, celkovej sumy, za ktorú bola stratégia vypracovaná, 
meno a tel. kontaktnej osoby na overenie údajov.  
   

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 
 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie   
 71314000-2 Energetika a súvisiace služby. 
 72316000-3 Analýza údajov. 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky:  16 000,00 EUR bez DPH 

 
10. Miesto plnenia zákazky :   Mesto Nováky 

 
11. Termín vykonania špecifikovaného diela : do 28. februára 2021 

 
12. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

 
Nízkouhlíková stratégia musí byť vypracovaná: 
- na obdobie minimálne 5 rokov, 
-vypracovať dielo v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy, ktorú tvorí „Odporúčaný rozsah pre 
vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane 
aktualizácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky“, a to v 4 vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v elektronickej forme na CD/DVD nosiči. Obsahom CD bude 
vypracovaná lokálna nízkouhlíková stratégia v požadovanom rozsahu v editovateľnom formáte 
a v pdf. formáte). V rovnakom počte vyhotovení zhotoviteľ dodá aj čiastkové plnenia 
nízkouhlíkovej stratégie. 
 

 
13. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 

 
14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 04.03.2020 do 10:00 hod 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne na vyššie uvedenú 
adresu, a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.  
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15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, 
kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 14. Ponuky  budú predkladané v slovenskom 
jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). 

 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 
   

„Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie Mesta Nováky“ –NEOTVÁRAŤ! 
 

16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Opis predmetu zákazky a 
Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

 
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.09.2020 

 
18. Obsah ponuky: 
- Cenová ponuka:Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom origináli, ktorá obsahuje: 

 Vyplnený opis predmetu zákazky– príloha č. 1 tejto výzvy 
 Podpísaný návrh zmluvy – príloha č. 2tejto výzvy 
 Odporúčaný rozsah pre vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre všetky 

typy území  
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 7.  

 
19. Otváranie ponúk:  

Neverejné. 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  
 
04.03.2020 o 11:00 hod 
 

 
 

20. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja . 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na 
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž. 
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Prílohy: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy  
Príloha č. 3. – Odporúčaný rozsah pre vypracovania nízkouhlíkovej stratégie pre všetky typy území 
 
 
 
V Považskej Bystrici,  dňa 20.02.2020 
 

 

............................................. 

Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


