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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Dunajská Streda
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 315903941
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
 
Mesto Dunajská Streda
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00305383
Hlavná 50/16,  , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Email: marian.herceg@dunstreda.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda
Vnútroštátne identifikačné číslo:  37836366
Smetanov háj 283/6 , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Katarína Kollár, riaditeľ
Email: zusmai.ds@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36081086
Smetanov háj 286/9,  , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Bothová, riaditeľ
Email: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36086789
Komenského č.1219/1 , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Olivér Ibolya, riaditeľ
Email: kodalyds@kodalyds.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola
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Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36086576
Hviezdoslavova ulica č. 2049/2 , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Ján Masszi, riaditeľ
Email: mail@varmin.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Základná škola Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36081078
Jilemnického ulica 204/11 , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ školy
Email: zsdsjil@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00036561
Korzo Bélu Bartóka 788/1 , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tímea Takács, riaditeľ
Email: office@csaplarkult.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
 
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  46313834
Alžbetínske námestie 1203 , 929 01 Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Jozef Jany, konateľ
Email: info@municipal-ds.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427329
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,ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
„Dodávka zemného plynu“
Referenčné číslo: 37/ME/2020 9601/2020/DS

II.1.2)    Hlavný kód CPV
09123000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis:
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia
zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri
dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
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distribučnej siete. Zoznam odberných miest s výškou spotreby ( predpoklad ) sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných
podkladov. 
 
Celkový predpokladaný odber zemného plynu za všetky odberné miesta celkom je: 6 221 422,000 kWh / 24 mesiacov. 
 
Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje zabezpečiť bezplatné odborné poradenstvo a asistenciu, resp.
poskytnutie dátových prehľadov súvisiacich s odberom zemného plynu pre každé odberné miesto . 
 
Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje pripraviť samostatné ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE
ZEMNÉHO PLYNU A ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU pre všetky odborné
miesta podľa právnej subjektivity, ktoré majú samostatné IČO. Fakturácia nákladov bude víťazným uchádzačom
zabezpečená samostatne na každé odberné miesto.

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
264 691,08 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

09123000-7
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Dunajská Streda v súlade s Prílohou č. 1 Zoznam odberných miest ,

II.2.4)    Opis obstarávania:
Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia
zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri
dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
distribučnej siete. Zoznam odberných miest s výškou spotreby ( predpoklad ) sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných
podkladov. 
 
Celkový predpokladaný odber zemného plynu za všetky odberné miesta celkom je: 6 221 422,000 kWh / 24 mesiacov. 
 
Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje zabezpečiť bezplatné odborné poradenstvo a asistenciu, resp.
poskytnutie dátových prehľadov súvisiacich s odberom zemného plynu pre každé odberné miesto . 
 
Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje pripraviť samostatné ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE
ZEMNÉHO PLYNU A ZABEZPEČENÍ DISTRIBÚCIE A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU pre všetky odborné
miesta podľa právnej subjektivity, ktoré majú samostatné IČO. Fakturácia nákladov bude víťazným uchádzačom
zabezpečená samostatne na každé odberné miesto.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
264 691,08 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
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

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:  OSOBNÉ POSTAVENIE  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú časť predmetu
zákazky. 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
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trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
 
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu- doloženým potvrdením miestne príslušného
daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace 
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým nedoplatkom voči
daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje
túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
nie starším ako tri mesiace. 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky  
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením,  
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať  
 
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať 
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 , v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady.  
Pozn.: ak uchádzač predkladá JED nepostačuje vyplniť iba tzv. Globálny údaj, že spĺňa podmienky účasti.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  Nevyžaduje sa

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  25.08.2020 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

CS
SK

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch:  12

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  25.08.2020 10:00
Miesto:  Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu celkového vyhodnotenia verejného obstarávania elektronickou aukciou. 
22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční 25.08.2020 o 10:00 hod. prostredníctvom elektronického nástroja www.ezakazky.sk.
22.2 Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

4/5



Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    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

VI.4.4)    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

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.07.2020
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