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INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE

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

Fakultná nemocnica Trenčín
IČO:  00610470
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Plesník
Telefón: +421 326566838
Email: michal.plesnik@fntn.sk
Fax: +421 326566840
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.fntn.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese:  vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu:  vyššie uvedenej adrese

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Modernizácia a prevádzkovanie tepelno-technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla
Referenčné číslo:  FNTN-PK-2018-1

II.1.2)    Hlavný kód CPV
71314000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber koncesionára na modernizáciu a prevádzkovanie tepelno-
technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla, s cieľom čo najvyššieho zefektívnenia dodávky tepla do
stavebných objektov Fakultnej nemocnice Trenčín. Vyhlasovateľ očakáva, že modernizáciou a profesionálnym riadením a
prevádzkovaním plynovej kotolne a vonkajších rozvodov tepla a TÚV dôjde k vyriešeniu hospodárnosti a optimalizácií
vykurovania, najmä inštaláciou modernej techniky so zameraním na zníženie energetickej náročnosti, t.j. zníženie
spotreby zemného plynu. Predmetom súťaže je zároveň garancia úspory spotreby zemného plynu, efektívnejšia
prevádzka v procese spaľovania zemného plynu, zníženie prevádzkových nákladov. 
---------------------------------------------------- 
Bližšie informácie sú uvedené v koncesnej dokumentácii.

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  areál Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28, 911 07 Trenčín

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber koncesionára na modernizáciu a prevádzkovanie tepelno-
technologických zariadení a vonkajších rozvodov tepla, s cieľom čo najvyššieho zefektívnenia dodávky tepla do
stavebných objektov Fakultnej nemocnice Trenčín. Vyhlasovateľ očakáva, že modernizáciou a profesionálnym riadením a
prevádzkovaním plynovej kotolne a vonkajších rozvodov tepla a TÚV dôjde k vyriešeniu hospodárnosti a optimalizácií
vykurovania, najmä inštaláciou modernej techniky so zameraním na zníženie energetickej náročnosti, t.j. zníženie
spotreby zemného plynu. Predmetom súťaže je zároveň garancia úspory spotreby zemného plynu, efektívnejšia
prevádzka v procese spaľovania zemného plynu, zníženie prevádzkových nákladov. 
---------------------------------------------------- 
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Bližšie informácie sú uvedené v koncesnej dokumentácii.
II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ

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:  Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia: 
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,
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, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
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, 
e)je oprávnený poskytovať službu v predmete koncesie 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
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, 
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. 
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného
postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo
predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname
vedenom iným členským štátom. 
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie 
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, 
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu. 
 
Skupina dodávateľov zúčastnená súťaže, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
tohto bodu za každého člena skupiny osobitne. 
 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto
podmienky účasti.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  14.02.2019 10:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Vyhlasovateľ zverejňuje koncesnú dokumentáciu, výzvu a všetky doplňujúce dokumenty a informácie na svojej
webstránke http://www.fntn.sk/verejne-obstaravanie a v profile vyhlasovateľa na stránke Úradu pre verejné
obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1359. Každý záujemca, ktorý požiada o poskytnutie
koncesnej dokumentácie bude presmerovaný na vyššie uvedené adresy. Iné typy a formáty koncesnej dokumentácie
nebudú poskytované. Upozornenie: vyhlasovateľ upovedomuje záujemcov, že dokumenty potrebné k vypracovaniu
návrhu v editovateľnej podobe budú prístupné iba na stránke vyhlasovateľa, a to z dôvodu, že funkcionalita úložiska na
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stránke Úradu pre verejné obstarávanie neumožňuje vkladať súbory typu .doc/docx, .xls/xlsx a pod. 
 
2. Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty predložené vyhlasovateľovi, požadované vo výzve na podávanie návrhov
, prostredníctvom ktorej bol vyhlásený tento postup a požadované a uvedené v koncesnej dokumentácii, musia byť
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je vo výzve alebo v koncesnej
dokumentácii určené inak. 
 
3. Vyhlasovateľ umožňuje záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v koncesnej
dokumentácii.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2018
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