
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Igor Hianik 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: 
vlasta.cholujova@msupezinok.sk  

Kontaktná osoba na obhliadku:  
   Viliam Slimák, tel.: 033/6901 109, e-mail:  
   viliam.slimak@msupezinok.sk 
 

2. Predmet zákazky na službu  
„Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie“  
 

3. Typ zmluvy  
Zmluva na poskytnutie služby 

 
4. CPV 

79342320-2 Starostlivosť o zákazníkov 
71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 
 

5. Miesto dodania  
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, k.ú. Pezinok 

 
6. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je riešenie optimalizácie distribučných nákladov - zefektívnenie v platbách, 
hodnotách a tarifách za distribúciu elektriny s následnou optimalizáciou, ako aj odstránenie 
pravidelných penalizácii, pokiaľ sa na odberných miestach nachádzajú a ich následný 
monitoring. Požiadavky sú zadefinované v nasledujúcich 3 fázach, ktoré sú jeho nevyhnutnou 
súčasťou a budú predmetom budúceho zmluvného vzťahu.  
 
1. Fáza - analytická 

Zmonitorovanie a navrhnutie všetkých optimalizačných opatrení, ktoré je možné v 2. fáze 
implementovať. Spracovanie analýzy pre každé odberné miesto mesta Pezinok, a to 
z hľadiska: 
1.1 optimálneho nastavenia rezervovanej kapacity (ďalej len „ RK“), maximálnej 

rezervovanej kapacity (ďalej len „MRK“) – grafická vizualizácia znázorňujúca pomer 
navrhovanej RK a skutočnej RK v porovnaní s reálnym odberovým diagramom 
v prípade meraní typu A, počas celej doby merania ako je dostupná na dodávateľskom 
dátovom portáli,  

1.2 návrh zmeny zmluvného produktu pre distribúciu elektriny pre každé jedno odberné 
miesto (ďalej len „OM“), pokiaľ je to vhodné,  

1.3 analýza pokút za účinník a spätnú dodávku jalovej elektriny na všetkým OM, kde za 
posledných 12 mesiacov prišlo k penalizácii minimálne 150 eur/rok,  
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1.4 iné optimalizačné návrhy, ktoré môžu priniesť verejnému obstarávateľovi úsporu 
v nákladoch na distribúciu elektriny (napr. zrušenie odberných miest alebo zlučovanie 
viacerých odberných miest).  
 
Záujemcovi bude počas doby tejto výzvy poskytnutý prístup do portálu 
Západoslovenská distribučná pre odberné miesta mesta Pezinok. 
 
Návrh opatrení požadujeme spracovať pre každé odberné miesto Mesta Pezinok 
osobitne, pokiaľ je na odbernom mieste identifikovaná úspora, vrátane prípravy 
odporúčaní. Deklarovaná a celková výška úspory sa vždy stanovuje voči referenčnému 
roku za všetky odberné miesta: júl 2019 – jún 2020. 

 
2. Fáza – implementačná 

Realizácia všetkých opatrení, ktoré sú navrhované v 1. Fáze, vrátane tých s nevyhnutným 
technickým zásahom na jednotlivých odberných miestach.  
Na základe odsúhlasenia opatrení zo strany verejného obstarávateľa v zmysle analytickej 
časti vykonať implementačnú fázu v minimálnom členení: 
2.1 Nastavenie optimálnych hodnôt RK a MRK a ich druhov, v prípade potreby uzatvorenie 

novej zmluvy o pripojení odberného miesta s príslušným prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy (ďalej len „DS“) s dohodnutými technickými parametrami, 

2.2 Zmena produktu pre distribúciu elektriny, v prípade potreby uzatvorenie novej zmluvy 
o združenej dodávke elektriny,  

2.3 Zmena taríf (jedno a viactarifné produkty), v prípade potreby uzatvorenej novej zmluvy 
o pripojení do DS, zmluvy o združenej dodávke elektriny,  

2.4 V prípade odberných miest, kde na základe analýzy bude za účelom úspory 
identifikovaná potreba riešiť elimináciu penalizácií za nedodržanie predpísanej hodnoty 
účinníka a spätnej dodávky jalovej elektriny (každé miesto, kde v predchádzajúcom 
roku penalizácie dosiahli minimálne 150 eur/rok), dodávateľ zabezpečí a zrealizuje 
obhliadky a kompletnú technickú realizáciu kompenzačného zariadenia s cieľom 
eliminácie penalizácie, vrátane dokumentácie,  

2.5 Zrušenie odberných miest v prípade ich nevyužívania. 
 

3. Fáza – prevádzková 
On-line monitorovanie odberných miest po dobu minimálne 3 rokov. 
3.1 Periodický monitoring v rozsahu analytickej časti s pravidelným reportom o všetkých 

odberných miestach, minimálne 4x za rok,  
3.2 Automatická notifikácia zástupcu mesta o vzniknutých penalizáciách, ale najmä 

o prekročení zmluvných hodnôt, ale taktiež o hraničných hodnotách (napr. priblíženie 
na 20 % zmluvnej RK) a iných anomáliách v odbere s návrhom riešenia,  

3.3 Implementácia nových optimalizačných opatrení na základe periodického monitoringu 
v dohodnutom rozsahu (identifikácia ďalších úspor a ich realizácia vo vyššie uvedenom 
rozsahu),  

3.4 Poradenské služby v oblasti distribúcie elektriny v zmysle vyššie uvedených 
parametrov. 

 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o špecifické služby vychádzajúce z konkrétnych požiadaviek 
verejného obstarávateľa a nie je možné ich všeobecne špecifikovať, sa táto zákazka nezadáva 
prostredníctvom elektronického trhoviska, nejedná sa o bežne dostupné služby v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ale o špecifickú službu.  
 

7. Lehota dodania služby: 
1. Fáza – analytická do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy,  



2. Fáza – implementačná do 10 pracovných dní odo dňa odsúhlasenia opatrení.  
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky a podmienky financovania: 
Predpokladaná hodnota zákazky  je 21 500,00 €  bez DPH / 25 800,00 € s DPH/ 3 roky. 
 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta  v roku 2020 – 2023, pričom 
predpokladaná výška nákladov je limitovaná v maximálnej výške 25 % ročne (t.j. 7 166,00 € bez 
DPH/ročne) z reálne dosiahnutých úspor voči „východiskovému - referenčnému roku“, a to po 
dobu 3 rokov od odsúhlasenia výsledkov Záverečnej správy z implementácie. Do výpočtu 
realizovanej úspory sa počítajú iba opatrenia a fakturačné položky, ktoré boli predmetom 
úpravy – poplatok za prekročenie RK, poplatok za prekročenie MRK, poplatok za RK, 
penalizácia za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a penalizácia za spätnú jalovú 
dodávku. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, ani zálohové platby. Platba bude 
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po vyčíslení úspory na jednotlivých 
odberných miestach a odsúhlasení zo strany verejného obstarávateľa. Vo výške odmeny sú 
zahrnuté aj náklady spojené s vybudovaním kompenzačného zariadenia v zmysle bodu 2 opisu 
predmetu zákazky (implementačná fáza), pričom dodávateľ zabezpečí kompletnú technickú 
realizáciu kompenzačného zariadenia vrátane dodávky príslušnej technickej dokumentácie. 
Dodávateľ vystaví faktúru do 15 dní po skončení štvrťroka a vyčíslení a odsúhlasení reálnej 
úspory. Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení a odsúhlasení faktúry. 
 

9. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky: 
Verejný obstarávateľ neprijme variantnú ponuku, uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky.  
 

10. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky odporúča  záujemcom vykonať 
obhliadku miesta poskytnutia služby a vytvoriť patričnú súčinnosť. V prípade záujmu záujemcu 
je možné vykonať obhliadku miesta po predchádzajúcom ohlásení sa u kontaktnej osoby: 
Viliam Slimák, tel.: 033/6901109, e-mail: viliam.slimak@msupezinok.sk, a to najneskôr 3 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
  
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do 

ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná a rozpočet + 
vyplní identifikačné údaje uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny 
orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového 
účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/ + vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym 
zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu sa 
oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  rozsahom predmetu zákazky a súhlasí 
s podmienkami tohto verejného obstarávania /príloha č. 1/ 

- návrh Zmluvy /podpísaný a opečiatkovaný s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača 
/Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; 
DIČ; Bankové spojenie (názov banky); IBAN; kontakt; cenu; percentuálne vyjadrenie výšky odmeny 
/príloha č. 2/ 

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného 
registra, resp. uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu/ 

- 3 referencie s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky realizované v segmente 
väčších zákazníkov nad 80 odberných mies za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania.  Pod referenciou sa rozumie dosiahnutá výška úspory a kontakt na 
zodpovednú osobu, ktorá vie referenciu potvrdiť. Uchádzač preukáže referencie čestným 
vyhlásením, ktoré bude obsahovať názov akcie, výšku úspory, termín, miesto realizácie a 
telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá vie referenciu potvrdiť 
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- čestné prehlásenie o funkčnosti automatického systému notifikácie v zmysle bodu 3.2 
v časti 3. Fázy  opisu predmetu zákazky 
 

Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude 
znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa podmienky účasti.  
 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk budú 2 a ponuky budú hodnotené z pohľadu ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky.  
 
Spôsob hodnotenia: 
 
1. Predpokladaná ročná úspora predmetu zákazky v EUR (bez DPH) – bude podľa 

stanoveného kritéria ohodnotená bodovou hodnotou 50 a ostatné ponuky budú hodnotené 
počtom bodov v pomere k najvyššej predpokladanej ročnej úspore za predmet zákazky 
podľa nasledovného výpočtu: 
 
Predpokladaná ročná úspora predmetu 
    zákazky x-tého uchádzača v EUR 
--------------------------------------------------- x 50 = výsledný počet bodov 
     Najvyššia predpokladaná ročná 
    úspora zo všetkých ponúk v EUR 

 
2. Výška ročnej odmeny z reálne dosiahnutej úspory v %, vrátane nákladov na 

realizáciu (bod 4  implementačnej fázy) – bude podľa stanoveného kritéria ohodnotená 
bodovou hodnotou 50 a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere 
k najnižšej výške odmeny z predpokladanej úspory za predmet zákazky podľa 
nasledovného výpočtu: 
 
 Najnižšia výška odmeny zo všetkých 
ponúk z reálne dosiahnutej úspory v % 
--------------------------------------------------- x 50 = výsledný počet bodov 
  Výška odmeny z reálne dosiahnutej 
      úspory x-tého uchádzača v % 

 
Hodnotenie všetkých kritérií sa spočíta a následne bude vykonané celkové vyhodnotenie. 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých 
ponúk, ktoré neboli z vyhodnotenia vylúčené, podľa kritérií. Úspešným uchádzačom sa stane 
uchádzač, ktorý v hodnotení dosiahne najvyšší počet bodov. Ďalšie poradie uchádzačov bude 
stanovené na základe výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho po najnižší počet 
bodov. Vypočítané výsledky sa budú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto.  
 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením 
identifikácie úspešného uchádzača  a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.  
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od zmluvy, verejný obstarávateľ má právo následne 
podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí v zmysle platného vyhodnotenia ponúk.  
 

12. Lehota a forma na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 28.07.2020 do 11:00 hod. 
Forma predkladania ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu vo forme podpísaného a naskenovaného 
dokumentu vo formáte pdf. 



 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov 
s výsledkom vyhodnotenia elektronickou formou.  
 

13. Doplňujúce informácie: 
- Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač,  
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých  sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaže, resp. neuzatvoriť 

zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia 
výzvy nemohol predpokladať,  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, že cena ponuky 
bude vyššia než predpokladaná hodnota zákazky,  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu, 
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať elektronicky 

a v slovenskom jazyku, 
- O prihlasovacie údaje do portálu ZSD pre Mesto Pezinok je potrebné v prípade 

záujmu požiadať na e-mailovej adrese: viliam.slimak@msupezinok.sk  
 

14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 
17.07.2020 
 
 
Príloha č. 1 - cenová ponuka  
Príloha č. 2 – návrh Zmluvy 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Silvia Ruppertová 
     Vedúca majetkového oddelenia 
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Príloha č. 1 
Návrh na pnenie kritérií 

Cenová ponuka 
„Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie“ 

 

 
Predmet 

 
Cena bez DPH 

 
20% DPH 

 
Cena s DPH 

 

 
Predpokladaná ročná úspora predmetu 
zákazky  
 

   

 

 
Predmet 

 

 
  % 

 
Výška ročnej odmeny z reálne dosiahnutej úspory v %, vrátane nákladov na realizáciu 
 

 
 

V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. 
 
 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

Obchodný názov:........................................................................................................................ 

Sídlo (miesto podnikania):............................................................................................................ 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia):......................................................................... 

IČO:........................................................................................................................................... 

DIČ:........................................................................................................................................... 

Bankové spojenie:........................................................................................................................ 

IBAN:......................................................................................................................................... 

Telefónne číslo:............................................................................................................................ 

E-mailová adresa:........................................................................................................................ 

 
Vyhlásenie uchádzača 

 
Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé 
a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu 
zákazky a súhlasím s podmienkami  verejného obstarávania. 
 
 
 
V ....................................., dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
        ........................................... 
                 Podpis a pečiatka 


