
PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
M e s t s k ý ú r a d , 

N á m e s t i e s l o b o d y č . 1 4 , 971 01 P r i e v i d z a 1 

Požiadavka 
na predloženie cenovej ponuky 

na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Mesto Prievidza 
IČO: 318 442 
Sídlo: Námestie slobody 14 

971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová, 
Telefón: 046/5179713 
E-mail : lucia.resetova@prievidza.sk; 

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Tatiana Kvočiková 
Telefón : 046/5179504, 0904 752 660 
E-mail: tatiana.kvocikova@prievidza.sk 

JUDr. Róbert Pietrik 
Telefón : 046/5179523, 0904 752 606 
E-mail: robert.pietrik@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
2.1 Názov zákazky : „AKTUALIZÁCIA KONCEPCIE ROZVOJA MESTA PRIEVIDZA 

V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY" 
2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služby 
2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71300000-1. 

3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmetom zákazky je aktualizácia a zosúladenie jestvujúcej koncepcie splatnou 
legislatívou a zmenami v zásobovaní teplom, ktoré nastali v období od prvého spracovania 
koncepcie v zmysle § 31 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 
Aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, vykonaná podľa § 31 písm. 
b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov aspoň raz za 
päť rokov, by mala riešiť celú obsahovú náplň koncepcie v súlade s Metodickým usmernením 
MH SR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti 
tepelnej energetiky, a to v rozsahu, v akom došlo ku zmenám od schválenia pôvodnej 
koncepcie, vrátane zhodnotenia naplnenia záverov a odporúčaní pôvodnej koncepcie a analýzy 
vývoja legislatívneho prostredia. 
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PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
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V záväznej časti požadujeme predloženie návrh hlavných priorít mesta v oblasti zásobovania 
teplom objekty v meste Prievidza v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike 
a národnou koncepciou a spracovanie alternatív zabezpečenia dodávky tepla pre objekty 
v meste Prievidza z viacerých zdrojov (vybudovanie zdrojov tepla - drevoštiepka, plyn 
s kogeneráciou). Po odsúhlasení priorít v oblasti zásobovania tepla mesta následné 
zapracovanie do záväznej časti Koncepcie mesta Prievidza. 
Aktualizácia uvádza zmeny resp. nahrádza neplatné časti koncepcie, ktoré boli upravené, 
zmenené alebo zrušené v období rokov 2005 - 2017. Tieto zmeny budú uvedené v tejto 
AKTUALIZÁCII, ktorá sa po schválení stáva súčasťou pôvodnej koncepcie, pričom 
aktualizované časti budú označené číslom strany, na ktorej sa nachádza aktualizovaná 
pôvodná časť koncepcie. 

Základná štruktúra: 
I. Analýza súčasného stavu 
II. Analýza územia 
III Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení 
IV. Analýza zariadení na spotrebu tepla 
V. Analýza dostupnosti palív a energie na území mesta a ich podiel na zabezpečovaní výroby 
a dodávky tepla 
VI. Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné prostredie 
VII. Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor 
VIII. Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie 
IX. Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území mesta Prievidza 
X. Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce 
XI. Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 
XII. Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia 
rozvoja sústav tepelných zariadení 
XIII. Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 
XIV. Závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce. 
XV. Aktuálne platná legislatíva v oblasti zásobovania teplom 

3.2 Dodanie predmetu zákazky : 
Termínu ukončenia a odovzdania spracovanej koncepcie : najneskôr do 28.02.2017 

3.3 Uchádzač si môže dohodnúť osobné stretnutie s Ing. Tatianou Kvočikovou, JUDr. Róbertom 
Pietrikom za účelom získania podrobnejších údajov pre vypracovanie ponuky. 

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. 
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5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

6. Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača s návrhom na plnenie kritérií. Cena 

požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH. 
6.2 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného energetického audítora s 

originálnym otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby, a min. 2 referencie, že 
sa podieľal na tvorbe koncepie v oblasti tepelnej energetiky alebo jej aktualizácií pre obec 
nad 40 000 obyvateľov alebo vyšší územný celok. 

6.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky) -
kópia. 

6.4 Čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 
založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení 
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). 

6.5 Zoznam referenčných projektov za obdobie predchádzajúcich troch rokov rovnakého alebo 
obdobného charakteru a rozsahu ako predmet tejto zákazky s uvedením názvu odberateľa, 
názvu zákazky, ceny a kontaktu na odberateľa. 

7. Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 19.9.2017 do 11,00hod. 
7.2 Mail na ktorý môžu byť doručené elektronické ponuky: lucia.resetova@prievidza.sk 
7.3 Adresa, na ktorú sa môžu ponuky doručiť v listinnej podobe: adresa obstarávateľa uvedená 

v bode 1., musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené: „Aktualizácia 
koncepcie rozvoja mesta Prievidza v oblasti tepelnej energetiky" 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
8.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite 

zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávate!' vyhodnotí predložené ponuky a určí na 
základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie 
ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

Dátum: 11.9.2017 
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