
14122 - WYP
Vestník č. 158/2013 - 14.08.2013

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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Pružina
IČO:  00317730
Pružina 415, 018 22 Pružina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Pružina
Kontaktná osoba: Michal Ušiak
Telefón: +421 424358739
Email: starosta@pruzina.eu
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.pruzina.eu
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

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 Pružina

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Práce sa budú realizovať v obci Pružina a priľahlých
častiach - Chmelisko, Priedhorie, Briestené
NUTS kód: 
SK022

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Jedná sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci výmena ortuťových výbojok, poškodených svietidiel a súčasne aj
modernizáciu verejného osvetlenia, výmenu rozvádzačov, zmeny funkcie ovládania v obci Pružina a priľahlých častiach.
Obstarávateľ požaduje prevedenie prác pod napätím - bez prerušenia dodávky el. energie

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45316110-9 

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

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, najmä časť Opis predmetu zákazky, v projektovej 
dokumentácii a Výkaze výmer.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  217 820,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

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:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4,5. Uchádzač
môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128, ods 1 zákona o verejnom obstarávaní a čestným vyhlásením, že nemá
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.Splnenie podmienky účasti možno preukázať v zmysle § 32
ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží podľa § 44 ods 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľovi úspešný
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uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až tretom mieste v poradí, v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom.Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
Zdôvodnenie primeranosti určenej podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 Zákona: 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vychádzajú z podmienok daných v zmysle § 26 Zákona. Splnenie
podmienok účasti podľa § 26 Zákona uchádzač preukáže podľa príslušných ustanovení Zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.Finančné a ekonomické
postavenie preukazuje : 
a) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení
zodpovednosti a škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje zákon, 
b) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo  
d) prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,najviac za posledné tri hospodárske roky
2010, 2011, 2012 za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, 
pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok 
predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú zákazku. 
(2) Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné 
a ekonomické postavenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre bod 1.d) obstarávateľ vyžaduje výšku obratu za obdobie jedného
kalendárneho roku min. 400 000,- EUR. 
Zdôvodnenie uvedenej minimálnej výšky obratu je v súlade s § 27 ods. 1, písm. d).

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Doklady podľa § 28 ods.
1 písm. b) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona, pre stavebné práce výstavby alebo rekonštrukcie verejného
osvetlenia. V prípade že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce výstavby
alebo rekonštrukcie verejného osvetlenia, musí byt z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti
zrejmá hodnota stavebných prác výstavby alebo rekonštrukcie verejného osvetlenia. V prípade že realizácia zákazky bola
realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byt z dokladu zrejmé, v
akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 28, ods. 2 zákona. V prípade uvedenia
hodnôt v inej mene ako v €, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v € prepočítanú kurzom: zverejnenom v
kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia tohto oznámenia. Z dokladov musí byt zrejmá cena bez
dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, alebo sadzba DPH, aby bolo
možné vypočítať cenu bez DPH. 
2. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona, a to ako zoznam s uvedením 
odbornosti, mena a priezviska odborne spôsobilej osoby, čísla dokladu odbornej spôsobilosti, podpísaný uchádzačom a
odborne spôsobilou osobou/osobami. Prílohou zoznamu musí byť za každú odborne spôsobilú osobu uvedenú v
zozname kópia dokladu/dokladov o jej odbornej spôsobilosti v zmysle platných právnych predpisov pre všetky v
zozname uvedené osoby. Vyžaduje sa hlavne osvedčenie o vykonaní prác pod napätím, nakoľko verejný obstarávateľ
požaduje prevedenie prác pod napätím. 
3. Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona, a to ako zoznam s uvedením názvu,
typu, výrobcu a roku výroby a krátkeho popisu jeho technického určenia, vlastníka uvedeného strojného alebo 
technického zariadenia, podpísané uchádzačom. Pri motorových vozidlách sa požaduje predloženie fotokópie platného
osvedčenia o evidencii v zmysle platných právnych predpisov. Pri plošinách pre práce pod napätím aj Záznam o
odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia. 
Všetky body môže uchádzač preukázať aj podľa § 32 ods. 8 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a 
odbornej spôsobilosti uchádzača, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia
kvality obstarávaných stavebných prác a tým zaistiť predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
Pre bod 1) Zoznam minimálne troch stavebných prác zodpovedajúcich predmetu zákazky za predchádzajúcich päť
rokov, t.j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 s minimálnym rozpočtovým nákladom 200000 € bez DPH. 
Pre bod 2) minimálne jedna osoba ktorá je držiteľom platného oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov pre
kontrolu vyhradených technických zariadení s odbornosťou na vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektrických 
zariadení, ktoré sú predmetom zákazky; minimálne dve osoby ktoré sú držiteľmi oprávnenia v zmysle platných právnych
predpisov pre výkon prác pod napätím. 
Pre bod 3) minimálne dve zariadenia pre práce pod napätím.
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
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IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

V0 2/2013
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:  30.08.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  30.08.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  03.09.2013 10:00
Miesto :  Obecný úrad Pružina
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie obálok s označením "Ostatné" v čase uvedenom v bode
IV.2.4. je neverejné.  
Otváranie časti ponúk označenej ako Kritériá komisia vykoná podľa § 41 ods.(2) a (3) Zákona č 95/2013 Z.z. Môže sa ho
zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Na
otváraní ponúk sa môže uchádzač zúčastniť osobne, uchádzač - právnická osoba sa zúčastňuje štatutárnym orgánom,
prípadne členom štatutárneho orgánu. Uchádzač, a to tak fyzická ako aj právnická osoba sa môže zúčastniť otvárania
ponúk aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže plnou mocou oprávňujúcou ho zúčastniť sa na takomto
otváraní ponúk s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, t.j. uchádzača oprávneného sa zúčastniť na otváraní
ponúk. Osoba prítomná pri otváraní ponúk je povinná sa preukázať platným dokladom totožnosti a originálom alebo
úradne overenou kópiou aktuálneho živnostenského oprávnenia alebo aktuálneho výpisu zo živnostenského registra
(fyzická osoba - podnikateľ), resp. aktuálnym výpisom z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická
osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

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

Áno
Ministerstvo hospodárstva SR, z operačného programu " Konkurencie schopnosť a hospodársky rast - Opatrenie 2.2
Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce"

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
09.08.2013
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