18523 - MST
Vestník č. 252/2018 - 27.12.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
M - D - J, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31678378
Juhoslovanská 1 , 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adrián Grejták
Telefón: +421 910900509
Email: eunext@eunext.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16625
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mdj.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk/mdj
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.zakazky.sk/mdj
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods.1
HLAVNÁ ČINNOSŤ
2790-Výroba ostatných elektrických zariadení

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J
Referenčné číslo: MDJ/VO01/2018
Hlavný kód CPV
31100000-7
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie,
fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre
monitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií v prevádzke vyhlasovateľa. Energetické
zariadenia spolu so systémovým regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory logické celky s presne
definovanou požadovanou špecifikáciou.
Logický celok č.1 Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením: Zariadenie kontajnerovej
kogeneračnej jednotky, umiestnené mimo budovy, s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie s inteligentným
optimalizačným riadením
Logický celok č.2 Fotovoltické zariadenie: Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených na
pomocnej konštrukcii strechy prevádzky vyhlasovateľa. Panely budú cez invertory dodávať elektrickú energiu do
objektu. Systémový inteligentný regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží do
kumulátora elektrickej energie.
Uvedené zariadenia je však pre svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať, ako celok. Z tohto
dôvodu zákazka nie je delená na časti, ale verejný obstarávateľ žiadateľ, požaduje spoločné nacenenie logických celkov.
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej dodávky, slúžia podporné dokumenty, t.j. technické
správy a projektová dokumentácia, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov. Jedná sa o inštaláciu
hnuteľných prístrojov a zariadení, ktoré nie sú nedeliteľnou súčasťou budovy. Obstaranie logických celkov bude v
konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektu vedúceho k zefektívneniu a zvýšeniu energetickej
účinnosti podniku.
Celková odhadovaná hodnota
354 102,33 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
31712331-9
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výrobno-priemyselná budova osoby podľa §8 ods.1), M-D-J, spol. s r.o., Rampová č.6, 040 01 Košice
Opis obstarávania:
Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie,
fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre
monitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií v prevádzke vyhlasovateľa. Energetické
zariadenia spolu so systémovým regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory logické celky s presne
definovanou požadovanou špecifikáciou.
Logický celok č.1 Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením: Zariadenie kontajnerovej
kogeneračnej jednotky, umiestnené mimo budovy, s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie s inteligentným
optimalizačným riadením
Logický celok č.2 Fotovoltické zariadenie: Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených na
pomocnej konštrukcii strechy prevádzky vyhlasovateľa. Panely budú cez invertory dodávať elektrickú energiu do
objektu. Systémový inteligentný regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží do
kumulátora elektrickej energie.
Uvedené zariadenia je však pre svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať, ako celok. Z tohto
dôvodu zákazka nie je delená na časti, ale verejný obstarávateľ žiadateľ, požaduje spoločné nacenenie logických celkov.
Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej dodávky, slúžia podporné dokumenty, t.j. technické
správy a projektová dokumentácia, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov. Jedná sa o inštaláciu
hnuteľných prístrojov a zariadení, ktoré nie sú nedeliteľnou súčasťou budovy. Obstaranie logických celkov bude v
konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektu vedúceho k zefektívneniu a zvýšeniu energetickej
účinnosti podniku.
Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce časti(logické celky) so základným množstvom:
1. Aktivita 2. - Logický celok č.1 Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením
1a.Kontajnerová kogeneračná jednotka1 kus
1b.Kumulátor tepelnej energie1 kus
1c.Kumulátor elektrickej energie1 kus
1d. Systémový inteligentný regulátor1 kus

II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

2.Aktivita 2. - Logický celok č.2 Fotovoltické zariadenie
2a. Fotovoltické panely 126 kusov
2b. Inventor 2 kusy
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Odhadovaná hodnota
354 102,33 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu verejného obstarávania podľa §57 zákona o VO z dnes neidentifikovateľných
dôvodov je predpoklad jeho obnovenia v nasledujúcom období pri zachovaní všetkých právnych postupov podľa zákona
o VO.
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II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého
tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady ako naskenovaný
originál alebo úradne osvedčenú kópiu, alebo elektronicky úradný dokument v zmysle § 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente).
Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Pre obmedzený počet znakov tejto časti na max. 4 000, je preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 32
kompletne popísané v súťažných podkladoch.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutým tovarom,kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
Uchádzač je zároveň povinný poskytnúť Osobe podľa §8 ods.1) všetku súčinnosť potrebnú na zabezpečenie dokladov a
dôkazov, ktoré budú vyžadované v priebehu trvania kontroly prijímateľa NFP a bude ich mať k dispozícii tak, aby bola
preukázaná primeranosť výšky kúpnej ceny za tovary podľa zmluvy, na základe ktorých uchádzač dodával tovary s
obdobnými alebo rovnakými technickými parametrami v porovnateľnom časovom období.
Osoba podľa §8 ods.1) stanovila požiadavky na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú vzhľadom na obmedzujúci počet
znakov tejto časti na 1 000, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.6)

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnosti o uskutočnení elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných
podkladoch a budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii podľa § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
ktorá bude odoslaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní všetkým nevylúčeným uchádzačom po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2019 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
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IV.2.7)

Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2019 09:00
Miesto: EUNEXT, s.r.o. Južná trieda 93, 040 01 Košice(číslo dverí 209 210)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť "Ostatné" je neverejné. Otváranie časti
ponúk "Kritériá" bude vykonané v súlade s § 54 ods. (3) kde pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk
neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na
komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk/mdj bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia
súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu
www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do
systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo
svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania
prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v
systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej
stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so
súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na
elektronickej adrese www.ezakazky.sk/mdj. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom
elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického
komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú
adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak
hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený
postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z
Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ
Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania limituje počet znakov,
ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne
podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so
záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte
Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky
bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ
vylúči z verejného obstarávania uchádzača, 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.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
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VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2018
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