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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.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Kraľovany
IČO:  00314561
Kraľovany 186, 027 51 Kraľovany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Kraľovany
Kontaktná osoba: Ľubor Had
Telefón: +421 435898129
Email: obec.kralovany@g.mail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.kralovany.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
KOODIS spol. s r.o.
IČO:  31414885
P. Pázmánya č. 49/3 , 927 01 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  P. Pázmánya č. 49/3, Šaľa
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Mobil: +421 905607388
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.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
KOODIS spol. s r.o.
IČO:  31414885
P. Pázmánya č. 49/3 , 927 01 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  P. Pázmánya č. 49/3, Šaľa
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Mobil: +421 905607388
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
KOODIS spol. s r.o.
IČO:  31414885
P. Pázmánya č. 49/3 , 927 01 Šaľa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  P. Pázmánya č. 49/3, Šaľa
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Mobil: +421 905607388
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kraľovany“

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
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Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Kraľovany.
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Kraľovany. V rámci modernizácie verejného osvetlenia
bude súčasných 54 ks svietidiel demontovaných, ktoré budú nahradené novými LED svietidlami. Osvetľovacia sústava
bude doplnená o ďalších 33 ks svietidiel. Súčasné rozvádzače (2 ks) budú nahradené novými. Ďalšie podrobnosti sú
uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45316110-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3,  45317000-2 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celý rozsah zákazky.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  126 697,9000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  1

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 a § 26a: 
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 :  
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 reštrukturalizácii, 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 dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu vo 
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 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, kedy 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, 
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy 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
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rozhodnutia. 
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa
osobného postavenia) preukazuje uchádzač dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude vyhodnocované v súlade s § 26 a v súlade s
Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa
zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého platí, že: 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 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. 06. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 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. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke 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]. 
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo
požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu
k uchádzačovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. 
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. 
2.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti uvedené v § 26a) zákona o
verejnom obstarávaní. 
Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a) ods. 3 zákona preukázal, že nie je osobou podľa § 26a) ods. 1 a 2
zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z obchodného registra alebo
výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov vedený akciovou spoločnosťou, doklad vydaný
centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov,
nie staršie ako tri mesiace. 
3.Preukázanie, že uchádzač nie je v reštrukturalizácii preukazuje uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa
zákona platného do 28.4.2015 predložením dokladu z príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, alebo doplnením
tohto údaja do zoznamu podnikateľov prostredníctvom žiadosti o zmenu údajov s priložením dokladu z príslušného súdu
nie staršieho ako 3 mesiace. 
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania
majetkovej účasti: 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia a preukázanie majetkovej účasti vyplývajú z § 26 a § 26a)
zákona o verejnom obstarávaní a ich vyžadovanie vyplýva priamo z § 32 ods.1 písm. a) a b) zákona o verejnom
obstarávaní.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.1 a § 26a) zákona o verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť. 
Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené kópie. 
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 1 a 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 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. Verejný obstarávateľ bude
splnenie podmienok vyhodnocovať spôsobom podľa § 128 ods. 3. Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným
vyhlásením podľa § 32 ods. 11, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods.1. Z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia
musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tejto časti
súťažných podkladov (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania ponúk.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Podľa § 27 ods. 1 písm.
a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže
byť prísľub banky alebo zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v
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zmysle Minimálnej úrovne uvedenej nižšie. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenie banky, (resp. bánk, ak
má záujemca otvorené účty vo viacerých bankách), že záujemca nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke
všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.
Zároveň predloží záujemca čestné vyhlásenie, že nemá záväzky v inej banke/ bankách, okrem tej/tých ktorých predložil
uvedené potvrdenie. Uchádzač predloží potvrdenie banky o poskytnutí úveru vo výške min. 100 000,- €, alebo ekvivalent
v inej mene, za účelom zabezpečenia finančných tokov spojených s realizáciou stavby. Doklad musí byť predložený ako
originál, alebo úradne overená kópia a nesmie byť starí ako 1 mesiac ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia. Odôvodnenie primeranosti
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: preukázanie
schopnosti záujemcu plniť si svoje finančné záväzky a sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý bude schopný
zabezpečiť plynulú realizáciu zákazky. 
Potreba taktiež vyplýva z obsahu súťažných podkladov, nakoľko uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo musí byť
schopný získať finančné krytie na realizáciu predmetnej stavby. Uchádzač 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 zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúci záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenia, 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 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. Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2. Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením podľa §
32 ods. 11 pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste podľa § 44 ods.1. Z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť
jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tejto časti súťažných
podkladov (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1. Vyjadrenie banky, (resp. bánk, ak má záujemca otvorené účty vo
viacerých bankách), že záujemca nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú
zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a potvrdenie banky o poskytnutí
úveru vo výške min. 100 000,- €, alebo ekvivalent v inej mene, za účelom zabezpečenia finančných tokov spojených s
realizáciou stavby.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Podľa § 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. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác
bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 125.000,- EUR
bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Na
prepočet cudzej meny na EUR sa použije kurz ECB platný v deň odoslania tejto výzvy na zverejnenie dátum je uvedený
na konci výzvy. V zákonom stanovených prípadoch uchádzač postupuje pri preukazovaní splnenia tejto podmienky účasti
podľa ust. § 155m ods.11 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti
podľa § 32 ods. 6 zákona verejnom obstarávaní: preukázanie technickej spôsobilosti je pre verejného obstarávateľa
podstatná, nakoľko preukazuje odborné a technické skúsenosti uchádzača ako i kvality ním zrealizovaných
predchádzajúcich stavieb. 
2. Podľa § 28 ods. 1. písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu
kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi. Uchádzač predloží osvedčenie
revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č.508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia vrátane úradne overenej kópie platného dokladu oprávňujúceho k výkonu požadovanej činnosti. Je
možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte. Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti zabezpečuje
kvalitné dodanie predmetu zákazky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným
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požiadavkám na predmet zákazky. 
3. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác, ktorí majú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, s
odborným zameraním - Inžinierske stavby. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho (min. údaje): čestné vyhlásenie o
vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním
Inžinierske stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky
č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Požadované
osvedčenie bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou
a originál podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o
rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI). Je možné predložiť
aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte. 
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ určenou podmienkou účasti zabezpečuje kvalitné dodanie predmetu zákazky v súlade s platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet zákazky. 
4. Podľa § 28 ods. 1, písm. h) vo väzbe na § 30 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač
preukáže zabezpečenie environmentálneho manažérstva predložením platného certifikátu environmentálneho
manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky, alebo jeho ekvivalentu. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné certifikáty vydané orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu. Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona verejnom
obstarávaní: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti sa vyberá zhotoviteľa, ktorý má predpoklady na kvalitnú
realizáciu predmetu zákazky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným
požiadavkám na predmet zákazky. 
5. Podľa § 29 Zabezpečenie kvality. Pre zabezpečenie kvality verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu
kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom,
uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Uchádzač predloží úradne
overenú kópiu certifikátu "Systém manažérstva kvality" (napr.: STN EN ISO 9001) a pre zabezpečenie bezpečnosti počas
realizácie uchádzač predloží Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS
18001:2009. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ určenou podmienkou účasti sa vyberá zhotoviteľa, ktorý má predpoklady na kvalitnú realizáciu predmetu
zákazky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky vo vzťahu k určeným požiadavkám na predmet
zákazky. 
Uchádzač 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 postavenie využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti . Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúci záväzok osoby, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú 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 a podmienky účasti podľa § 26 a). 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. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2. Všetky doklady musia byť predložené v originálnom
vyhotovení, resp. overené kópie ak nie je uvedené inak. Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 11 pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači, ktorí sa umiestnili na
prvom až treťom mieste podľa § 44 ods.1. Z uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť
jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1. Predloženie zoznamu zrealizovaných stavieb za roky 2010 až 2014 a
potvrdenie o zrealizovaní minimálne jednej stavby rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 125.000,- EUR bez
DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 
2. Uchádzač predloží osvedčenie revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24
vyhlášky č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vrátane úradne overenej kópie platného dokladu oprávňujúceho k
výkonu požadovanej činnosti. Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte. 
3. Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci - osvedčenie stavbyvedúceho s odborným
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zameraním Inžinierske stavby, alebo ekvivalentný doklad a čestné vyhlásenie o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom
zamestnaní. 
4. Predloženie platného certifikátu environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 v oblasti predmetu zákazky, alebo
jeho ekvivalentu. 
5. Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2009, alebo jeho
ekvivalent.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

KRAĽOVANY 01/2015
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.09.2015 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  09.09.2015 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.09.2015 08:00
Miesto :  KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť zástupcovia
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 - Energetika, 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Kód výzvy KaHR22VS1501.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou doručenou na adresu KOODIS spol. s r.o. Pázmánya
č.49/3,927 01 Šaľa, faxom na čísle: 0 317 704 193, resp. emailom na adrese: koodis.sala@koodis.sk. Žiadosť musí
obsahovať názov zákazky, kompletné identifikačné údaje žiadateľa, názov, adresa sídla a emailová adresa, na ktorú
majú byť zaslané súťažné podklady. Po doručení kompletnej žiadosti budú súťažné podklady záujemcovi zaslané na
jeho emailovú adresu. Súťažné podklady budú poskytnuté v digitálnej forme. V prípade skupiny dodávateľov predložia
vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a
konať v mene všetkých členov skupiny. Ponuku záujemca doručí v zalepenej obálke s označením VEREJNÁ SÚŤAŽ
NEOTVÁRAŤ - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kraľovany, poštou, kuriérnou službou, alebo osobne na adresu
KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo záujemcu,
resp. skupiny uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z
predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ak nastane niektorá z
okolností uvedených v § 46, zákona NR SR č. 25/2 006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Úspešný uchádzač je
povinný strpieť výkon finančnej a vecnej kontroly a poskytnúť súčinnosť pri nej poskytovateľovi NFP.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.08.2015
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