Verejný obstarávateľ:
Obec Kraľovany, Obecný úrad č. 186, 027 51 Kraľovany

__________________________________________________________

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
podľa § 100 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona č. 95/2013 Z.z.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet obstarávania: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kraľovany“

Vypracoval: Ing. Július Kelemen
Za verejného obstarávateľa, súťažné podklady schválil:
V Kraľovanoch, dňa 18.8.2015

...........................................
Ing. Miloš Had, starosta
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Časť I.
Všeobecné informácie
1.

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ:

Obec Kraľovany

Adresa organizácie:

Obecný úrad č. 186, 027 51 Kraľovany

Štatutárny zástupca:

Ing. Miloš Had, starosta

IČO:

00314561

Telefón:

+421 43 58 98 129

Mobil:

0911 653 141

E-mail:

oukralovany@pobox.sk

Osoba poverená VO:

Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388

2.

PREDMET OBSTARÁVANIA

2.1

Názov zákazky: „Modernizácia verejného osvetlenia obce Kraľovany“.

2.2

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: Hlavný slovník: 45316110-9.

2.3

Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania:
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 týchto súťažných podkladov.

2.4

Predpokladaná hodnota zákazky:126 697,90 €

3.

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

4.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

4.1

Predmet zákazky bude financovaný z 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 KaHR–22VS–1501.

5.
5.1
5.2

ZMLUVA
Typ zmluvy: Zmluva o dielo.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok: Sú v časti B.1 Opis práce, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3
Obchodné podmienky.

6.
6.1
6.2

MIESTO A TERMÍN POSKYTNUTIA PRÁCE
Miesto realizácie práce: Kraľovany.
Trvanie zmluvy alebo lehota realizácie prác: lehota realizácie max. 1 mesiac od nadobudnutia
účinnosti podpísanej zmluvy.

7.
7.1

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takých osôb, ktorá na
trhu dodáva tovar, realizuje stavebné práce a služby a predloží ponuku.
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8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

PREDLOŽENIE PONUKY
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť:
8.1.1 doklady a dokumenty požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch,
8.1.2 návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch,
8.1.3 cenová ponuka – vypracovaná na základe oceneného výkazu výmer.
Uchádzač doručí ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2
rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný obstarávateľ
vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

9.

VARIANTNÉ RIEŠENIE

9.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

10.

PLATNOSŤ PONUKY

10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.12.2015.
11.

NÁKLADY NA PONUKU

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči obstarávateľovi.
11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa
bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12. DOROZUMIEVANIE SA S UCHÁDZAČMI
12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa
zo strany Verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou formou komunikácie emailom.
12.2 V prípade nejasnosti vo výzve alebo v súťažných podkladov môže uchádzač požiadať písomne
o vysvetlenie najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, na ktoré
verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie do 5 pracovných dní.
13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
13.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 12
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: KOODIS spol. s r.o. Pázmánya
č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 031 7704193, mobil: 0905 607388, e-mail: koodis.sala@koodis.sk.
14.

OHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PRÁCE

14.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali potrebné
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta
poskytnutia práce idú na ťarchu uchádzača.
14.2 Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, dostanú informácie od
starostu obce.
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Časť III.
Príprava ponuky
15. JAZYK PONUKY
15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
15.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
16. OBSAH PONUKY
16.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
16.1.1 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
16.1.2 Cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer,
16.1.3 Podpísaný návrh zmluvy doplnený o identifikačné údaje a cenu,
16.1.4 Vyplnený formulár – návrh plnenia kritérií podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov,
16.1.5 Svetelno-technické výpočty v zmysle platných právnych predpisov s uvedením
ponúkaných typov svietidiel, ktoré sú počítané vždy pre každú typizovanú situáciu
osvetlenia podľa PD - Svetelno – technický výpočet (STV), na typ svetelných zdrojov a
svietidiel, ktoré uchádzač vo svojej ponuke ponúka a ktorými uchádzač preukáže, že ním
ponúkané technické riešenia (najmä ponúkané svetelno-technické parametre svietidiel ako
dodávaný tovar, ktoré majú najväčší vplyv na výslednú hodnotu celého diela) spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa. Požaduje sa dosiahnutie minimálneho svetlotechnického štandardu v zmysle PD Svetelno – technický výpočet, resp. platnej STN EN
pre stanovenú triedu komunikácie. Zadávacie parametre svetelno-technického výpočtu ako
je vzdialenosť stožiarov, montážna výška, presah a dĺžka ramena nie je možné zmeniť a
musia identické ako v PD - Svetelno – technický výpočet (STV),
16.1.6 Energetický výpočet celej realizovanej sústavy s uvedením typu svietidla, na ktoré je
počítaný a na typ svetelných zdrojov a svietidiel, ktoré uchádzač vo svojej ponuke ponúka
a ktorým uchádzač preukáže, že ním ponúkané technické riešenia (najmä ponúkané
svietidlá spolu s ich svetelnými zdrojmi ako dodávaný tovar, ktoré majú najväčší vplyv na
výslednú hodnotu celého diela) nie sú variantným riešením. Požaduje sa dosiahnutie
maximálnej ročnej spotreby v zmysle Prílohy č. 1 - Svetelno – technická štúdia (STS). V
opačnom prípade sa to bude považovať za variantné riešenie,
16.1.7 Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých
podmienok stanovených v zmysle Prílohy č. 1 - Svetelno – technická štúdia (STS). Opis
musí obsahovať prehľadnú a jednoznačnú informáciu ako predmet ponuky spĺňa
požadované parametre uvedené v Prílohe č. 1 - Svetelno – technická štúdia (STS),
16.1.8 Katalógové listy, prospekty, prípadne iné dokumenty výrobcu ponúkaných svietidiel, ktoré
budú v prípade získania zákazky predmetom dodávky v rámci realizácie zákazky a na
ktoré bude v rámci ponuky predložený svetelno-technický prepočet a energetický prepočet
a z ktorých budú zrejmé parametre a vlastnosti požadované v Prílohe č. 1 - Svetelno –
technická štúdia (STS),
16.1.9 Krivky svietivosti ponúkaného svietidla na CD/DVD vo formáte *.ldt alebo *.uld,
16.1.10 Záručné podmienky výrobcu svietidiel na svietidlá potvrdené výrobcom alebo
autorizovaným predajcom,
16.1.11 Popis navrhovaného riadiaceho systému s uvedením vlastností a možností riadiaceho
systému, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky –
riadiaci systém,
16.1.12 Prehlásenie o zhode na svietidlá a výložníky.
16.1.13 Celá ponuka v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči tak, že uchádzač vytvorí zo
zdrojových dokumentov súbor vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare.
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17. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
17.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení predložených
dokladov na splnenie podmienok účasti uvedených v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov
17.2 Uchádzač môže predložiť aj iný doklad alebo dokument ako je požadovaný v časti ak ním
preukáže požadované skutočnosti.
18.

ZÁBEZPEKA

18.1 Nevyžaduje sa.
19. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
19.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH.
20. VYHOTOVENIE PONUKY
20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod.
20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály alebo
úradne overené kópie týchto dokladov a taktiež i v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči tak, že
vytvorí zo zdrojových dokumentov jeden súbor vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
21. OZNAČENIE OBALOV PONÚK
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
21.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
21.2.1 adresu uvedenú v bode 22.1,
21.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.3 označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“,
21.2.4 označenie heslom verejnej súťaže: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kraľovany“
22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
22.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Názov:
KOODIS spol. s r.o.
Adresa organizácie:
P. Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 9.9.2015 o 14,00 hod.
22.3 V prípade osobného doručenia je ponuku možné odovzdať v pracovné dni od 7,00 hod. do 14,00
hod. na sekretariáte.
22.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
23.

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.
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Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24.

OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

24.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 10.9.2015 o 8.00 hod. na adrese: KOODIS spol.
s r.o., P. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa.
24.2 Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili
ponuku v lehote predkladania ponúk.
24.3 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 24.2 sa všetkým zúčastneným
z predložených ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých
uchádzačov a ich návrh na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom – ponuková cena s DPH.
24.4 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.
25. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné
osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť
alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
26. PRESKÚMANIE PONÚK
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
26.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode č.16,
26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných
podkladoch.
27.

PRIJATIE PONUKY DO HODNOTENIA

27.1 Platnou ponukou, ktorá postúpi do ďalšieho hodnotenia bude ponuka, ktorá splní všetky
podmienky účasti v súťaži, spĺňajú všetky požadované parametre dodávky podľa špecifikácie a
zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a
podmienkami uvedenými obstarávateľom vo výzve a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné
ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.
27.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
28.

VYSVETĽOVANIE PONÚK

28.1 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač alebo záujemca
doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie
dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch
prípadoch je tak povinný urobiť do
a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s
uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ
neurčil dlhšiu lehotu.
28.2 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak:
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady,
c) nepredložil po písomnej výzve žiadosti podľa odseku 28.2 vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v určenej lehote alebo
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
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28.3 Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
28.4 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo
službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky,
ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto
podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti
poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo na poskytnutie služieb alebo osobitosti
služby navrhovanej uchádzačom,
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v
mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo na poskytnutie služieb alebo
v mieste poskytnutia služby,
e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
28.5 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je
vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30% nižšia než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15% nižšia než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
28.6 Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti , pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
28.7 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa 28.4 alebo
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádzajú z predložených dôkazov.
Po písomnom odôvodnení môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely
vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktoré sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo
dňa doručenia pozvánky.
28.8 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 28.4 v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, alebo
b) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 28.4,
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku 28.6,
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu,
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade
s požiadavkou podľa odseku 28.4.
28.9 Ak uchádzač odôvodňuje neobvykle nízku cenu získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s
príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ ponuku vylúči.
29.

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

30.

HODNOTENIE PONÚK
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v
súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch,
ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.
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Časť VI.
Prijatie zmluvy
31.

OZNÁMENIE O PORADÍ A ÚSPEŠNOSTI PONÚK

31.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov,
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri
vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a
obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a
nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
31.2 Verejný obstarávateľ každému uchádzačovi podľa § 44, ktorého ponuka nebola vylúčená zašle po
vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 31.1 a po odoslaní všetkých oznámení
o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v
profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách
a výhodách prijatej ponuky alebo ponúka.
32. UZATVORENIE ZMLUVY
32.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo
dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak nebola doručená žiadosť
o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak
neboli podané námietky orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).
32.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa
uplynutia lehoty podľa bodu 32.1, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný
uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný
obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač,
ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30
dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa
umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej
uzavretiu písomne vyzvaný.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
A.2.1 Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
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 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
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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
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obstarávateľom v tejto časti súťažných podkladov (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu
predkladania ponúk.
A.2.2 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 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.
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A.2.3 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 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
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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 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.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1.1

Kritériá sú totožné s kritériami uvedenými vo výzve
1. Cena spolu s DPH ........................................................................................................ váha: 100 %

1.2

Pravidlá (spôsob), podľa ktorých sa budú ponuky vyhodnocovať sú nasledovné:

1.2.1 Kritérium č.1 – cena spolu s DPH
Súťažné návrhy budú hodnotené pridelením bodov, pričom najnižšia cena bude hodnotená 100
bodmi. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného
vzorca:

Počet bodov =

Najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
Cena hodnoteného uchádzača

x 100

2.

Celkové hodnotenie

2.1

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa dosiahnutých bodov. Na základe uvedeného hodnotenia
sa zostaví poradie uchádzačov. Úspešná ponuka bude ponuka, ktorá získa najvyššie hodnotenie.

B.1

PODROBNÝ OPIS
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 týchto súťažných podkladov.

V ponuke navrhnuté svietidlá musia splniť nasledovné parametre a kritériá:
TECHNICKÉ KRITÉRIÁ
- minimálna doba životnosti 100 000 hodín
- krytie optickej časti IP 66
- krytie elektrickej časti IP 66
- príkon svietidla 24W/2610lm, účinnosť viac ako 108 lm/W
- svietidlo musí byť navrhované na svetelný zdroj ako originál nie ako retrofit
- optický systém usmerňujúci tok zo svietidla tak, aby nedochádzalo k oslneniu v smere
pozdĺžnej osi komunikácie, z dôvodu zaistenia zníženia miery oslnenia účastníka cestnej
premávky
- elektronický predradník s možnosťou stmievania
- svietidlo umožňuje reguláciu režimu osvetlenia na 60 – 100% plynulého stmievania
- typ svetelného zdroja LED, s teplotou chromatickosti 4000K
- podanie farieb minimálne 70
- materiál optiky PMMA odolné voči UV žiareniu, so samočistiacou funkciou
- ľahká výmena LED modulov, použitie spojovacích konektorov
- funkcia konštantného svetelného toku počas celej doby životnosti svietidla
- optická časť – 3 zónový vysokoúčinný fazetový HD-R reflektor
- kryt optickej časti – s vysokým rozlíšením HD-C s povrchovou úpravou proti oslneniu vodiča
- 0% vyžarovanie svetelného toku do horného polpriestoru
- zabezpečenie proti zahmlievaniu, kondenzovaniu vody – priechodka vyrovnávajúca tlak vo
vnútri a okolo svietidla
- integrovaná ochrana proti prehriatiu a prepätiu vo svietidle
- materiál telesa vysoko-teplo-vodivá, korózii odolná zliatina hliníka so stupňom mechanickej
odolnosti IK10
- elektronika svietidla je riadená mikroprocesorom
- montáž je uskutočniteľná na výložník alebo na driek stožiaru s možnosťou natočenia
svietidla v rozsahu 0-15 stupňov
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- svietidlá majú digitálne komunikačné rozhranie
- svietidlá sú napájanie striedavým napätím 230 V
- svetelný zdroj - svietiace diódy (LED), diódy zoskupené do LED modulu – bloku, celý modul je
ľahko vymeniteľný priamo na stožiari
- servisný a montážny prístup k predradníkovej a svetelnej časti svietidla zo spodnej časti
- elektrické komponenty predradníka a LED moduly uložené navzájom oddelene, môžu byť
kedykoľvek v budúcnosti vymenené za nové modernejšie a úspornejšie komponenty
výrobcu.
- povrchová úprava práškovaním, farba metalická sivá DB702S
- len pasívne chladenie zapezpečené rebrovaním na hornej časti svietidla a vzduchovými
otvormi k dodatočnému prúdeniu vzduchu
- hmotnosť svietidla do 4,5 kg
- certifikácia v zmysle platnej legislatívy ENEC, VDE, CE
- zhoda so smernicami 2006/95/EC; 2004/108/EC;2009/125/EC;1194/2012;2011/65/EU
- realizované skúšky svietidiel podľa noriem EN 61347; EN 55015; EN 61547; EN 61000; EN
62493
- štandardná záruka min 5 rokov
- podanie farieb minimálne 70
- svietidlá bez svetelných emisií do horného polpriestoru
Svietidlá budú vybavené modulom podľa špecifikácie:
Rozsah požadovanej regulácie výkonu min.: od 60% do 100%
Stupeň regulácie výkonu max.: 10%
Minimálny stupeň regulácie svetelného toku min.: 10%
Riadiaca jednotka:
Riadiaca jednotka slúži na riadenie funkcií rozvádzača VO. Jednotka bude napojená na
internet, cez 3G dátový prenos, pomocou ktorého komunikuje so serverom, na ktorom sú
uložené prevádzkové diagramy sústavy VO. Jednotka slúži na monitorovanie a riadenie
zariadení VO. Zaisťuje automatické zopnutie osvetlenia, meranie a odosielanie dát o spotrebe
elektrickej energie každej napájanej vetvy na server.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou
týchto súťažných podkladov.
V prípade, ak je vo výkaze uvedená obchodná značka materiálu, má právo záujemca v ponuke
ponúknuť ekvivalent, t.j. oceniť materiál rovnakej alebo vyššej kvality.
B.2

1.
1.1

1.2
1.3

B.3

SPÔSOB URČENIA CENY
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v €.
Cenovú ponuku žiadame spracovať nasledovne:
Ponuková cena podľa rozsahu z výkazu výmer a zo špecifikácie (s ocenením každej položky
na dve desatinné miesta ). V prípade, ak je vo výkaze uvedená obchodná značka materiálu, má
právo záujemca v ponuke ponúknuť ekvivalent, t.j. oceniť materiál rovnakej alebo vyššej
kvality (v ponukovom rozpočte uvedie i názov – identifikáciu ponúkaných svietidiel).
Súčasťou ceny dodávky je dodanie všetkých dokladov nevyhnutných pre riadne užívanie
predmetu zmluvy.
Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý rozsah predmetu, t.j. sumár
všetkých položiek súvisiacich s realizáciou a vychádza z oceneného výkazu položiek pri
dodržaní zmluvných podmienok uvedených v ZoD.
Cena za obstarávanú prácu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁCE
Súčasťou súťažných podmienok – príloha č.1 je „Návrh zmluvy o dielo“, ktorý uchádzač doplní
obchodnými údajmi v zmysle súťažných podmienok. Zmluva o dielo musí byť podpísaná
štatutárnym zástupcom uchádzača.
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Príloha č. 1 súťažných podkladov

NÁVRH ZMLUVY O DIELO
Nachádza sa v samostatnom súbore ako príloha SP.
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Príloha č. 2 súťažných podkladov

VÝKAZ VÝMER
Výkaz výmer je v elektronickej podobe ako príloha č.2 SP
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Príloha č. 3 súťažných podkladov

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a
sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto predkladá
nasledovnú ponuku na zákazku:

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kraľovany“

Kritérium – Cena s DPH ( váha 100 % )
Ponuková cena bez DPH:

.......................... ,- EUR

DPH 20 % :

......................... ,- EUR

Ponuková cena spolu s DPH:

........................ ,- EUR

V .................... dňa ...........................

.......................................
podpis
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Príloha č. 4 súťažných podkladov

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Projektová dokumentácia je v elektronickej forme prílohou súťažných podkladov.

