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Slovensko-Žilina: Elektrická energia
2020/S 098-233611
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Žilina
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00321796
Poštová adresa: Námestie obetí komunizmu 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031
PSČ: 011 31
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Erik Štefák, Ing. Roman Osika
E-mail: roman.osika@zilina.sk
Telefón: +421 417063109
Fax: +421 417632151
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilina.sk
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.ezakazky.sk/
zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=46709769&
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/zilina/
index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=46709769&

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Dodávka elektrickej energie

II.1.2)

Hlavný kód CPV
09310000

II.1.3)

Druh zákazky
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Tovary
II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za
odchýlku na obdobie od 1. januára 2021 - 31. decembra 2023 pre odberné miesta mesta Žiliny a organizácie
vo svojej pôsobnosti. Predpokladaný odber elektriny za celé obdobie je 36 300 MWh. V rámci plnenia predmetu
zákazky verejný dodávateľ požaduje dodávku zelenej energie do vybraných odberných miest v objeme 3 705
MWh/rok. Zoznam odberných miest a požadovaný objem dodávky zelenej energie je špecifikovaný v Prílohe
SP.
Viac súťažné podklady.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 352 500.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:
Fakturáciu k 31.12. príslušného roka pre odberné miesta s ročným odpočtom a úhradu zálohových platieb
1x mesačne (úhrada záloh platí pre odberné miesta NN aj VN); odberné miesta s mesačným odpočtom budú
fakturované mesačne vždy k poslednému dňu daného mesiaca,
Individuálnu obsluhu key account manažérom pre všetky odberné miesta,
Poskytnutie elektronického portálu (zobrazovanie odberných miest, história spotreby, zobrazovanie faktúr s
možnosťou ich stiahnutia),
Možnosť elektronickej fakturácie a združenej faktúry,
Prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu,
Zabezpečenie distribúcie elektriny.,
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za
odchýlku na obdobie od 1. januára 2021 - 31. decembra 2023 pre odberné miesta mesta Žiliny a organizácie vo
svojej pôsobnosti. Predpokladaný odber elektriny za celé obdobie je 36 300 MWh.
V rámci plnenia predmetu zákazky verejný dodávateľ požaduje dodávku zelenej energie do vybraných
odberných miest v objeme 3 705 MWh/rok.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
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II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

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
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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 a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ZVO) musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZVO. 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.
Podľa § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len
v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho preukazu alebo pasu všetkých
členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj ich rodné priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím
požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch
verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného
postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná
osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v
ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému
ezakazky.sk v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
§ 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K 33 ods. 1 písm. a) Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v
ktorých má vedený účet. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať minimálne tieto údaje: za posledné 3 roky
nebol v exekúcii, v nepovolenom debete a v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár. Predložený
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doklad/doklady musí/musia byť vyhotovený/é ako originál alebo úradne overená fotokópia nie staršia ako 3
mesiace ku dňu predkladania ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač zároveň predloží čestné prehlásenie, že nemá vedené účty v iných bankách ako v tých, od ktorých
predkladá vyjadrenia. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch.
Odôvodnenie: Požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej
spoľahlivosti uchádzača, budúceho zmluvného partnera vo veci finančnej stability.
V zmysle §39 pre preukázanie splnenia podmienok sa môže použiť Jednotný európsky dokument. Verejný
obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti
oddiel A až D na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie(: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j.
či hospodársky subjekt spĺňa všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti !
III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
§ 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
§ 34 ods. 1 písm. e) vo väzbe na § 35 ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo tovary určené na
osobitné účely, kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a
výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
§ 34 ods. 1 písm. h) vo väzbe na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač
alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
§ 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K § 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil dodávku tovaru rovnakého charakteru a zložitosti ako
je verejným obstarávateľom opísaný predmet zákazky. Pre účely tejto zákazky sa za tovar rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti považuje dodávka elektrickej energie vrátane distribúcie. Splnenie vyššie
uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu zmlúv (referencií) minimálne od troch odberateľov, z
ktorých každá referencia bude v minimálnom objeme 12 000 MWh za každý referenčný rok, pričom aspoň
dve referencie bude spĺňať podmienku dodávky do min. 300 odberných miest. V potvrdeniach o uspokojivom
dodaní tovaru žiadame uviesť nasledovné údaje: názov a adresu odberateľa, objem, lehotu a hodnotu dodania
tovaru, počet odberných miest, kontakt na zodpovednú osobu odberateľa, pečiatku a podpis zodpovednej
osoby odberateľa. Doklad musí byť predložený ako originál, resp. úradne osvedčená fotokópia. Odôvodnenie:
Uvedenou požiadavkou verejný obstarávateľ overuje skúsenosti uchádzača pre realizáciu dodávok tovaru ako
je predmet zákazky. Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika dodávok tovaru, ktorých sa predmet zákazky
týka, poskytuje ver. obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet zákazky v
požadovanom množstve a kvalite,
K § 34 ods. 1 písm. e) vo väzbe na § 35 uchádzač predloží v rámci požiadaviek na kontrolu kvality a používania
kontrolných opatrení ISO 9001 systém manažérstva kvality v odbore Dodávka elektriny v znení § 35,uchádzač
taktiež preukáže, že poskytuje efektívny reporting na sledovanie a kontrolu odberných miest ver. obstarávateľa,
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pričom sa vyžadujú nasledovné minimálne požiadavky: softwarová aplikácia služby elektronickej komunikácie
(web rozhranie) na sledovanie a kontrolu odberných miest, históriu spotreby, zobrazovanie faktúr, zobrazovanie
platieb a pod. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie príp. JED, že uvedenú službu poskytuje. Po vyhodnotení
súťaže verejný obstarávateľ vyzve víťazného uchádzača na preukázanie vyššie požadovanej podmienky na
adrese sídla verejného obstarávateľa. Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 systém manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti
Uchádzač predloží platné certifikáty, alebo porovnateľné certifikáty, pričom tieto musia vychádzať zo
slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Certifikáty musia
byť vydané pre oblasť zodpovedajúcu predmetu zákazky.
Verejný obstarávate! uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávate! príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
kvality, environmentalistiky a bezpečnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušných certifikátov.
K § 34 ods. 1 písm. h) vo vzťahu k § 36 uchádzač predloží v rámci požiadaviek na zelene verejné obstarávanie
ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, verejný obstarávateľ uzná rovnocenný doklad v znení §
36,
§ 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ zadefinoval podmienku účasti vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
získať kvalifikovaného dodávateľa so skúsenosťami zabezpečenia tovaru. Podmienka účasti je primeraná a jej
potreba vyplynula z dôvodu, že cieľom verejného obstarávateľa je vybrať takého uchádzača, ktorý má zavedené
procesy kvality, environmentálneho manažérstva, ktorý svoje zavedené procesy stabilizuje, zaoberá sa ich
riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby Mesta Žilina a jeho organizácii.
V zmysle §39 pre preukázanie splnenia podmienok sa môže použiť Jednotný európsky dokument.
III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom pre verejné
obstarávanie - eAukcie, eBIZ Corp s. r. o.

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

20/05/2020
S98
https://ted.europa.eu/
TED

Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

5/7

Ú. v. EÚ/S S98
20/05/2020
233611-2020-SK

Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

6/7

Dátum: 30/06/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2020

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/06/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:
Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, SLOVENSKO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
V súlade s § 54 ods. 3 Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk
komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou v súlade s § 46. Výška zábezpeky
300 000,- EUR. Podmienky zloženia sú definované súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje prostriedky elektronickej
komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so
všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude
uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky
na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116.
4. Rámcová zmluva nebude predmetom opätovného otvárania súťaže, nakoľko nie je rámcovou dohodou v
zmysle zákona.
5. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú
opísané alebo špecifikované v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní
riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v
čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania !

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
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Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 163 a násl.

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/05/2020
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