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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397431
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Linkešová Miroslava
Telefón: +421 254432445
Email: linkesova@vsmu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.vsmu.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436610
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=88203644&
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

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

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

II.1.5)
II.1.6)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Referenčné číslo: 88203644
Hlavný kód CPV
09123000-7
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného
obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zákazky na dodanie zemného plynu pre dodávky počas
najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.
DNS je rozdelené na dve kategórie, a to za účelom osobitného zadávania zákaziek na dodávku elektriny a dodávku
plynu:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu
Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom
(nie hodnotou, preto je v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 2 920 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 8 448 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 11 368 MWh.
Celková odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
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II.2)

OPIS

Časť: 1
Názov
Nákupy elektriny
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09310000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave - jednotlivé odberné miesta:
Svoradova 2,
Ventúrska 3,
Zochova 1
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom tejto kategórie zriadeného DNS priebežne, podľa potreby a trhovej situácie,
zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny pre dodávky počas najbližších 4 rokov .
Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Dĺžka jednotlivých zmlúv bude určená verejným obstarávateľom na základe jeho potreby a trhovej situácie, spravidla
pôjde o 12 mesačné kontrakty.
DNS je zriaďovaný na obdobie 48 mesiacov.
Keďže ceny elektriny sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie
hodnotou, preto je v bode II.1.5) celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 2 920 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 11 368 MWh.
II.2.1)

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

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

Časť: 2
Názov
Nákupy plynu
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
09123000-7
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave - jednotlivé odberné miesta:
Svoradova 2,
Ventúrska 3,
Zochova 1
Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom tejto kategórie zriadeného DNS priebežne, podľa potreby a trhovej situácie,
zadávať jednotlivé zákazky na dodanie zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto
DNS budú realizované v Bratislave.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Odhadovaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
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Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Dĺžka jednotlivých zmlúv bude určená verejným obstarávateľom na základe jeho potreby a trhovej situácie, spravidla
pôjde o 12 mesačné kontrakty.
DNS je zriaďovaný na obdobie 48 mesiacov.
Keďže ceny plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie
hodnotou, preto je v bode II.1.5) Celková odhadovaná hodnota uvedené "1 EUR bez DPH"):
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 8 448 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 11 368 MWh.

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: Záujemca 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 v znení neskorších
predpisov.
A/ Osobné postavenie
Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až
7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že z informačných systémov verejnej
správy nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a teda ich predloženie sa
požaduje od záujemcu.
Záujemca, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade preukázania splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v Zozname hospodárskych
subjektov.
Záujemca, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi v
súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39
zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. 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.
Za účelom preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu) záujemca predloží povolenie ÚRSO na podnikanie
v:
energetike - dodávka plynu, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v oblasti dodávky plynu v znení príslušných predpisov
(ak predkladá žiadosť o zaradenie do kategórie Nákupy plynu).
elektroenergetike - dodávka elektriny, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v oblasti dodávky elektriny v znení
príslušných predpisov (ak predkladá žiadosť o zaradenie do kategórie Nákupy elektriny).
B/ Jednotný európsky dokument (JED)
V Jednotnom európskom dokumente je uchádzač oprávnený predbežne preukázať splnenie všetkých podmienok účasti
zaškrtnutím políčka a: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
Ak záujemca použije JED, verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnotenia žiadostí o účasť za účelom zabezpečenia
riadneho priebehu verejného obstarávania písomne žiadať záujemcov o predloženie dokladu/dokladov nahradených
JED-om podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky budú uvedené vždy v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)
IV.1.6)

IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.3)
IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si vyhradil právo realizovať elektronickú aukciu. Táto
skutočnosť (či súčasťou vyhodnotenia ponúk bude aj elektronická aukcia) závisí od trhovej situácie a bude vždy
uvedená vo výzve na predkladanie 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: 28.02.2022 09:00
Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 10.03.2022
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

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:
1. Dĺžka trvania DNS od jeho zriadenia: 48 mesiacov.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po
lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému eZakazky.
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 záujemcovi k dispozícii na komunikačnom
elektronickom portáli www.ezakazky.sk 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 Prihlásiť sa do zákazky,
d) 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 (žiadosti o zaradenie do DNS) v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk.
3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému DNS ako aj k jednotlivým zákazkám bude uverejnená v
príslušnej časti v systéme eZakazky umiestnenom na webovej adrese https: www.ezakazky.sk, čím verejný
obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
4. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia.
Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako
náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
5. Žiadosti o zaradenie a Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm.
a) ZVO a vložená do systému eZakazky umiestnenom na webovej adrese www.ezakazky.sk.
6. Predkladanie žiadosti o zaradenie je umožnené iba autentifikovaným dodávateľom.
7. Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša
záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
8. Obhliadka miesta sa nepožaduje.
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
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VI.5)

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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.01.2022
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