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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Obec Moravský Svätý Ján
IČO: 00309737
Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
Kontaktná osoba: Anton Emrich
Mobil: +421 905814399
Telefón: +421 347770121
Fax: +421 347770122
Email: starosta@obecmsjan.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.moravskysvatyjan.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4524
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
EURO tender SK, s.r.o.
IČO: 46020578
Račianska 22/A , 831 02 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): EURO tender SK, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín
Mobil: +421 908772640
Telefón: +421 238104778
Email: info@eurotender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.eurotender.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
EURO tender SK, s.r.o.
IČO: 46020578
Račianska 22/A, 831 02 Bratislava , 831 02 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): EURO tender SK, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín
Mobil: +421 908772640
Telefón: +421 238104778
Email: info@eurotender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.eurotender.sk
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Obec Moravský Svätý Ján
IČO: 00309737
Moravský Svätý Ján 803 , 908 71 Moravský Svätý Ján
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
Kontaktná osoba: Anton Emrich
Mobil: +421 905814399
Telefón: +421 347770121
Fax: +421 347770122
Email: starosta@obecmsjan.sk
Internetová adresa (URL): http://www.moravskysvatyjan.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
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ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Moravský Svätý Ján
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Moravský Svätý Ján, k.ú. Moravský Svätý Ján,
intravilán obce podľa proj. dokumentácie
NUTS kód:
SK02
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom je rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia v obci Moravský Svätý Ján. Zámerom projektu je
splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií , verejných priestranstiev, zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci zákazky sa obstará 339 ks
nových svietidiel s predradníkom (57W LED - 92ks, 35W LED - 242ks, 83W LED - 5ks). Bude rekonštruované aj vzdušné
káblové vedenie, výmena za NN káblové vedenie VO NFA2X 4x16mm2 - 2056 m a NFA2X 4x25mm2 - 9677 m, počet
nových rozvádzačov 3ks.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45316100-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45317300-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podľa výkazu výmer v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota/Od: 198 340,8400 Do : 199 995,0800 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 13

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1) Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa zákona NR SR č. 25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon"), a to podľa § 26 ods. 1 písm. a) až j):
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym
akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
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2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
(3) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
(4) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
(5)Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa v zmysle § 26 ods. 1
písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(6) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods.1 v
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
(7)Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo
verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali.Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok
vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. Podnikateľ zapísaný v
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad")
vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného
obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do
30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o
účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o
verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
(8)Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.1 musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
(9) Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa §32 ods. 6
zákona je uvedené v VI.2 Ďalšie doplňujúce informácie bod. 5.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1) Uchádzač musí predložiť
nasledujúce doklady, ktorými preukáže ekonomickú a finančnú spôsobilosť v zmysle §27 ods. 1 zákona písm. a) :
1.1 §27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky voči banke, v prípade ak má uchádzač vedené účty alebo záväzky vo viacerých bankách predloží
vyjadrenie o schopnosti plniť svoje finančné záväzky voči banke od každej banky, v ktorej má vedený účet a/alebo
záväzky. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zároveň
uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené účty a záväzky v iných bankách okrem tej (tých) od ktorej
(ktorých) vyjadrenie predložil v ponuke. Predmetné čestné vyhlásenie bude s aktuálnym dátumom vydania v čase
predkladania ponuky. Min. požadovaná úroveň štandardov viď nižšie.
(2) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
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finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického spoločne.
(4) Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní.
(5) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie niektorým z dokladov
uvedeným vyššie, obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
(6) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods.1 v
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
(7)Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.3 musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie ak
nie je uvedené inak.
(8) Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa §32 ods. 6
zákona je uvedené v VI.2 Ďalšie informácie bod. 5.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K ods. (1) bodu 1.1 § 27 ods. 1 písm. a) kladné vyjadrenie banky, v ktorej
má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky voči banke, v prípade ak má uchádzač
vedené účty alebo záväzky vo viacerých bankách sa požaduje kladné vyjadrenie o schopnosti plniť svoje finančné
záväzky voči banke od každej banky, v ktorej má vedený účet a/alebo záväzky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1)Uchádzač preukáže v
ponuke splnenie podmienok pre technickú alebo odbornú spôsobilosť dokladmi v zmysle § 28 ods. 1 zákona, písm. b) :
1.1 § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uvedená podmienka sa preukazuje v zmysle minimálnej požadovanej úrovne štandardov nižšie.
(2) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
(4) Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb
podľa § 28 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní.
(5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom
doklady,preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44
ods.1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
(6) Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.3 musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie ak
nie je uvedené inak.
(7) Na prepočet cudzej meny na EUR sa použije kurz ECB - Európska centrálna banka, platný v deň odoslania tejto
Výzvy na zverejnenie, dátum je uvedený na konci Výzvy.
(8) Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa §32 ods. 6
zákona je uvedené v VI.2 Ďalšie informácie bod. 5.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 1.1 písm. b) pre splnenie danej podmienky sa požaduje, aby
uchádzač predložil v ponuke Zoznam stavebných prác, ktorý bude obsahovať zákazky stavebných prác obdobného
charakteru ako predmet zákazky, t.j. stavebné práce na inžinierskych líniových stavbách osvetlenia (napr. výstavba
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nových stavieb, modernizácie, rekonštrukcie, stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce) , uskutočnené v
predchádzajúcich 5 rokoch, tzn. 2 009-2 013, ktoré sú v min. hodnote 100 000 EUR bez DPH / zákazku alebo ekvivalent
v inej mene (ďalej len "predmetná referenčná zákazka"). Požaduje sa preukázať vyššie uvedeným spôsobom
uskutočnenie minimálne 1 predmetnej referenčnej zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná
uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval zákazku uchádzač.
K uvedeným stavebným prácam v zozname uchádzač predloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác v
zmysle ods. (1) bodu 1.1 s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Cena diela s DPH (EUR)
Váha: 75%
Časť: 2
Názov: Hodinová spotreba elektrickej energie celej sústavy ( kW)
Váha: 20%

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 3
Názov: Lehota výstavby (mesiac)
Váha: 5%
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VO-MSJ-16/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 20.05.2014 11:30
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
5,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Platba v hotovosti na kontaktnom mieste pre súťažné podklady alebo na účet v banke
Československá obchodná banka, a.s.: č.ú. : 4018013705/7500, BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK8575000000004018013705,
Variabilný symbol IČO záujemcu, v doplňujúcich informáciách odporúčame uviesť názov uchádzača. Prijímateľ nie je
platca DPH.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2014 11:30
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.05.2014 12:30
Miesto : Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján, na obecnom úrade.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači-štatutárni zástupcovia
alebo splnomocnené osoby uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, ktoré sa preukážu
občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti a výpisom z obch. registra alebo obdobnej evidencie alebo aj
originálom/úradne overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie na otváraní ponúk, ak bola osoba splnomocnená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Predmet zákazky bude spolu financovaný z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu: Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Názov prioritnej osi: 2. Energetika Názov opatrenia:2.2 Budovanie a
modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov sa podáva písomne v slovenskom alebo českom jazyku na adresu
Kontaktného miesta: EURO tender SK, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava alebo na e-mailovú adresu:
info@eurotender.sk. Žiadosť o súťažné podklady môže byť podaná aj telefonicky avšak musí byť potvrdená písomne
pred uplynutím lehoty na jej predloženie. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (SP) odporúčame uviesť: názov
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VI.3.

zákazky, obchodné meno alebo názov uchádzača, adresu sídla alebo miesta podnikania záujemcu, kontaktnú osobu a jej
tel. kontakt a e-mailovú adresu zodpovednej osoby pre elektronickú komunikáciu. V prípade bezhotovostnej platby za
súťažné podklady k žiadosti záujemca priloží kópiu dokladu o uhradení platby.
2. Súťažné podklady sa vydávajú v el. forme a poskytujú sa na CD až po zaplatení resp. pripísaní úhrady na vyššie
uvedený účet v čl. IV.2.2..
3. Verejný obstarávateľ organizuje nepovinnú obhliadku miesta uskutočnenia prác dňa: 6.5.2014 o 13:00 hod so
stretnutím na Obecnom úrade v Moravskom Sv. Jáne.
4. Prípadné Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve, podmienok účasti, Súťažných podkladov a inej
sprievodnej dokumentácie - záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní pred lehotou
na predkladanie ponúk. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku alebo
českom jazyku. Odporúča sa el. forma komunikácie e-mailom.
5. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti
III.1.1, týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením podľa § 26 ods. 1 zákona a
sú teda primerané a povinné pri zadávaní podlimitnej zákazky stavebných prác. Podmienky účasti III.1.2, týkajúce sa
ekonomického a finančného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením podľa § 27 zákona.
Požiadavka v bode 1.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky voči banke je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý si plní
všetky svoje záväzky riadne. Čestné vyhlásenie je doplňujúci doklad o tom, že v iných bankách nemá uchádzač vedené
účty a záväzky. Podmienky III.1.3 na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v
súlade s ustanovením § 28 zákona. Splnením podmienky účasti, uvedenej v článku III.1.3. ods.1 bod 1.1 uchádzač
preukáže skúsenosti, schopnosť a technickú spôsobilosť pre dodanie predmetu zákazky obdobného charakteru ako
predmet zákazky, t.j. stavebné práce na inžinierskych líniových stavbách osvetlenia (napr. výstavba nových stavieb ,
modernizácie, rekonštrukcie, stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce) , uskutočnené v predchádzajúcich 5 rokoch,
tzn. 2 009-2 013, ktoré sú v min. hodnote 100 000 EUR bez DPH / zákazku alebo ekvivalent v inej mene (ďalej len
"predmetná referenčná zákazka"). Požaduje sa preukázať vyššie uvedeným spôsobom uskutočnenie minimálne 1
predmetnej referenčnej zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen
združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladov zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku
uchádzač. K uvedeným stavebným prácam v zozname uchádzač predloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných
prác v zmysle ods. (1) bodu 1.1 s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác
podľa obchodných podmienok. Uvedené požiadavky sú primerané, nakoľko sa požadujú obdobné stav. práce predmetu
zákazky a požadovaný finančný objem (cca1/2) neprevyšuje predpokladanú hodnotu stav. prác zákazky a jedná sa o
preukázanie min.1 ref. zákazky.
6. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 zákona.
7. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne aj členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
8. Uchádzač predloží ponuku na adresu obce uvedenú v úvode tejto výzvy v 1 uzavretom obale, ktorý
bude označený podľa pokynov v súťaž. podkladoch.
9. Otváranie ponúk bude verejné a bude sa konať v dátume, ktorý bude uvedený v bode IV.2.4 tejto výzvy.
10.Obsah a forma ponuky - Ponuka bude obsahovať ako svoju súčasť doklady a dokumenty uvedené v súťažných
podkladoch v časti A - Pokyny pre uchádzačov ,17/Obsah a forma ponuky a bude predložená v zmysle pokynov v
súťažných podkladoch.
11.Uchádzač predkladá doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti ako aj iné dokumenty v ponuke ako
originály alebo úradne overené kópie ak nie je uvedené inak.
12. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak ceny prekročia predpokladanú
hodnotu zákazky v rámci uvedeného vyššieho rozpätia.
14. V súťažných podkladoch sú uvedené podrobné informácie o spracovaní ponuky ako i ďalšie
požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a predkladanú ponuku.
15.Číslo právneho predpisu podľa ktorého sa táto súťaž riadi: Zákon NR SR č. 25/2 006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (uvedený v tejto výzve aj ako"zákon") najmä
ustanovenia týkajúce postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia el. trhoviska.
Dátum odoslania tejto výzvy
25.04.2014
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