
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

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

Mesto Bardejov
IČO:  00321842
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Marko
Telefón: +421 902310400
Email: web@bardejov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436514
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO:  46862439
Ul. 1. mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vendelín Ágh
Telefón: +421 903548304
Email: vendelin.agh@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1625/

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Akčný plán mesta Bardejov pre zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu klimatických zmien mesta Bardejov 
Referenčné číslo:  FUR000157

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71313000-5

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Akčného plánu mesta Bardejov pre zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu
klimatických zmien mesta Bardejovakčného plánu na zmiernenie a prispôsobenie sa zmenám klímy v meste Bardejov a
to v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov (registračné číslo projektu:
ACC01P01).

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
131 840,00 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.4)    Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Akčného plánu mesta Bardejov pre zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu
klimatických zmien mesta Bardejov a to v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste
Bardejov (registračné číslo projektu: ACC01P01). 
 
Akčný plán bude komplexným strategickým dokumentom, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií
CO2 a adaptovanie sa na zmenu klímy. V rámci tejto činnosti bude úspešným uchádzačom vypracovaný a dodaný Akčný
plán na báze Návrhu akčného plánu mesta Bardejov pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (koncept zo
žiadosti o NFP), ktorý je uvedený v prílohách k výzve na predkladnie ponúk. 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie strategického dokumentu s názvom Akčný plán mesta Bardejov pre
zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu klimatických zmien mesta Bardejov (ďalej len Akčný plán), ktorý bude vychádzať z
podkladov, ktoré verejný obstaravateľ poskytne. Akčný plán mesta má byť ucelený dlhodobý strategický dokument,
ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií CO2 a prispôsobovanie sa na zmenu klimatických
podmienok. Dokument má jeden s najdôležitejších cieľov zabezpečiť udržateľnú kvalitu života obyvateľov mesta
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Bardejov. Zásadnou úlohou je audit jednotlivých strategických dokumentov súvisiacich s oblasťou environmentálnych
stratégií, hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2030. Akčný plán mesta Bardejov je súhrnná stratégia,
ktorá identifikuje a navrhuje individuálne opatrenia, ktoré korešpondujú z plánovanými aktivitami mesta a navrhuje
optimálny integračný proces vo všetkých projektových fázach s dôrazom na znižovanie uhlíkovej stopy. Riešené územie
je definované územím mesta Bardejov a nasledovných mestských častí Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. Vzhľadom na
významnosť a komplexnosť akčného plánu a jeho následnú integráciu je viac ako dôležité, aby všetky navrhované a
plánované opatrenia boli merateľné z hľadiska indikátorov pred opatrením a po opatreniach, z tohto dôvodu si verejný
verejný obstarávateľ žiada zabezpečiť aj aktualizáciu digitálnych mapových podkladov na riešenom území. Vyhotovenie
skutkového stavu bude zároveň slúžiť ako podklad pre ďalšie verejné obstaráva nia plánované v meste 
 
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZÁKAZKY: 
Akčný plán bude komplexným strategickým dokumentom, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií
CO2 a adaptovanie sa zmene klímy. V rámci tejto činnosti bude spracovaný Akčný plán mesta Bardejov, ktorý bude
zahŕňať analýzu zmien v urbánnej zóne zapríčinenej vplyvom klimatických zmien.  
 
Jeho súčasťou bude:  
- zber digitálnych dát (zber a vyhodnotenie klimatických údajov, tvorba klimatického režimu, prognózy budúcich zmien
podnebia) 
- riziková analýza, analýza zraniteľnosti územia voči zmene podnebia (zber a analýza dát, tvorba komplexných máp,
tvorba modelov) 
- monitorovanie oblasti s rýchlym odtokom vody a extrémnou eróziou alebo nebezpečenstvom pošmyknutia a
rozpracovanie návrhov na optimálne riešenie.  
 
Pri vypracovaní Akčného plánu bude úspešný uchádzač dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi verejného obstarávateľa poskyztnutými úspešnému
uchádzačovi, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a
organizácii. 
Prevod práv duševného vlastníctva prechádza na verejného obstarávateľaobjednávateľa odovzdanímia predmetu zmluvy
alebo jeho časti úspešným uchádzačomzhotoviteľom a uhradením faktúry. 
 
VÝSTUP AKČNÉHO PLÁNU MESTA BARDEJOV - podrobný popis vo výzve na predkladanie ponúk - časť OPIS PREDMETU
ZÁKAZKY

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. 
2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) Zákona o verejnom
obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť
údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) Zákona o
verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom
obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená
podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a
registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný
obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. 
3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto 
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní. 
4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: 
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo 
b) čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
mu na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil, alebo 
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za 
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 
5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný
obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov. 
6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 

2/3



postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má 
zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Neuplatňuje sa.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  21.07.2022 23:59

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 
2) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto
zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom,že: 
a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly: 
- ak správca programu neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo 
- ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 
zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v
správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického
pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO 
a 
b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. 
V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) správcom programu, verejný
obstarávateľ je oprávnený od Zmluvy o dielo odstúpiť. Úspešnému uchádzačovi v takomto prípade nevzniká žiaden
nárok na náhradu škody. 
3) Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva
financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných veci Nórskeho kráľovstva,
Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a
orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom
povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celu dobu povinnej
archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. . 
4) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese
https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu
transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný
obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob
komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných
podkladoch. 
5) Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a
splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a
to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača,
vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 
6) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel
alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 
7) Obstarávanie sa týka projektu financovaného z FM EHP a štátneho rozpočtu SR.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2022
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