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Výzva na predkladanie ponúk  

___________________________________________________________________________ 
Zákazka  na poskytnutie služby - postup podľa § 9 ods.9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov !
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Eko – Centrum, o.z. 
Sídlo: Oravský Podzámok 132, 027 41 
Zastúpená: Jozefom Strakom – predsedom združenia 
IČO: 42071895   
DIČ: 2022977792 
Telefón: 043/2388740   !

2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Ľuboslava Šafrová, OSO na VO 
tel: 0904 444 280, 0908 511 857 

2.1.  email: temako@orava.sk , obstaravanie@temako.sk !
2.2.  adresa:  Ing. Ľuboslava Šafrová TEMAKO 

   Medvedzie 132, 7.posch. č. dv. 716  
   027 44 Tvrdošín !

3. Názov predmetu zákazky: Vytvorenie troch odborných expertíz   
3.1.  Predmetom zákazky je vytvorenie  troch odborných expertíz: 

1. Odborná expertíza pre uplatnenie potenciálu bioplynových technológií 
2. Odborná expertíza pre uplatnenie potenciálu vodnej energie 
3. Odborná expertíza pre uplatnenie, spracovanie a využívanie biomasy vo verejných budovách 
Tieto expertízy budú slúžiť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – 
slovenskom prihraničí aj jeho okolí v rámci realizovaného projektu Analýza možností využitia 
obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí, podporeného prostredníctvom 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 
Predmet zákazky je podrobne opísaný v Prílohe č. 1 tejto výzvy „ Opis a technické požiadavky na 
zhotovenie diela“.  !

3.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 15 750,00 EUR !
4. Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet 

zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na 
niektorú položku v rámci predmetu zákazky. !

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   
5.1.  Termín dodania celého predmetu zákazky:  do 17.03.2014, platnosť zmluvy do 30.3.2014 
5.2  Miesto dodania:  Eko – Centrum, o.z., Oravský Podzámok 132, 027 41 !!!
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6. Typ zmluvy: Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.  !
7. Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke:  

a) identifikačné údaje o uchádzačovi  
b) návrh na plnenie kritérií – celková cena v EURvrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom), 
vypracovaný v zmysle Prílohy č. 2 „Návrh na plnenie kritérií“ 
c) kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky 
d) originál alebo overená kópia dokladu o poskytnutí služby (referencia/e) vo vzťahu k predmetu 
zákazky za predchádzajúce 3 roky,  t.j uchádzač predloží referenciu/e  potvrdenú/é odberateľom 
v celkovej sume min.16 000,00 EUR bez DPH o poskytnutej službe, ktorá bude dokladovať 
skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti inovatívnych a zelených technológii.  !

8. Lehota na predloženie ponúk: 12.12.2013 do 11.00 hod 
Ponuka musí byť doručená písomne:  
- poštou: na adresu uvedenú v bode 2.2. 
- osobne alebo kuriérom: na adresu ako v bode 2.2 (budova UPSVaR v Tvrdošíne) 
Na obálke musí byť uvedené aj obchodné meno a adresa uchádzača 
a heslo: „Expertízy OZE“ – Neotvárať.  !

9. Podmienky financovania zákazky: Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika 2007 – 2013. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby.  !

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena v EUR vrátane DPH (u neplatiteľov 
DPH cena celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky 
najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných 
uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.  !

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
 Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené 
ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné 
pre verejného obstarávateľa.  !!

V Oravskom Podzámku, dňa 29.11.2013 !!!!!!
          Jozef Straka 

    predseda Eko-Centrum, o.z. 
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