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V   Ý   Z   V  A 

zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

„ Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Malacky v tepelnej energetike “. 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Malacky 

Sídlo: Bernolákova 5188 /1A, 901 01 Malacky 

IČO: 00304913 

Telefón: 034/7966181 

Fax: 034/796 6152 

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Ježková  

e-mail: jana.jezkova@malacky.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad Malacky   

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:   
 

    Predmetom  zákazky  je vypracovanie Aktualizácie  koncepcie rozvoja mesta Malacky v tepelnej  

    energetike v zmysle Metodického usmernenia pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblastí tepelnej   

   energetiky č. 952/2005-200,  ktorým sa  určuje  postup  pre  tvorbu  koncepcie  rozvoja  obcí    

   v oblasti tepelnej energetiky, a to  v rozsahu, v  akom došlo   ku   zmenám   od   schválenia    

   pôvodnej  koncepcie, vrátane zhodnotenia naplnenia záverov a odporúčaní pôvodnej koncepcie  

   a analýzy vývoja legislatívneho prostredia. 

  

   Základná štruktúra: 

• Analýza súčasného stavu 

• Analýza územia 

 



M E S T O   M A L A C K Y 

Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 

 

Telefón Fax Bankové spojenie IČO 

034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913 

 

E-mail Internet  DIČ 

msu@malacky.sk                        www.malacky.sk                                                  2021049393 

 

• Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení  

• Analýza zariadení na spotrebu tepla 

• Analýza dostupnosti palív a energie na území mesta a ich podiel na zabezpečovaní  výroby 

a dodávky tepla 

• Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné prostredie 

• Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu  úspor 

• Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie 

• Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území mesta 

• Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce 

• Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 

• Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia rozvoja 

sústav tepelných zariadení 

• Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 

• Závery a odporúčania pre rozvoj  tepelnej energetiky na území obce 

• Aktuálne platná legislatíva v oblasti zásobovania teplom 

 

5.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  do 3 mesiacov od uzatvorenia 

zmluvného vzťahu. 

6.  Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk:  

a) dňa 7.3.2018 do 12.00 hod., 

b) doručenie v listinnej podobe poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne do 

podateľne na tej istej adrese,    

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v  €  bez DPH a v € s DPH, uchádzač, ktorý nie je 

platca DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke, 

d) ponuka bude označená  „Ponuka /ÚVaŽP – Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Malacky 

v tepelnej energetike – NEOTVÁRAŤ!“ 

e)  ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného 

uchádzača. 

7.  Určenie podmienok účasti  

Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti energetického audítora s originálnym odtlačkom 

pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby zodpovedného za plnenie zmluvy.        

Doklad musí byť súčasťou predloženej ponuky. 
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9 Podmienky financovania: Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa 

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30  

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− cena v € s DPH/ bez DPH. 

 

 

Malacky dňa 21.02.2018 

 

 

 

               

                       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                                 primátor mesta 

 

                           


