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

I.2.
I.2.1.

Obec Ľubochňa
IČO: 00315575
Ľubochňa 143, 034 91 Ľubochňa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad v Lubochni
Kontaktná osoba: Ing.Peter Dávidík
Telefón: +421 444391215
Fax: +421 444391409
Email: starosta@lubochna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lubochna.sk
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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.4.

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

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ľubochňa
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Kataster obce Ľubochňa
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stavebné práce na sústave verejného osvetlenia pozostávajúce z rekonštrukcie jestvujúceho verejného osvetlenia.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45316000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 219 166,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.10.2013
Ukončenie: 31.10.2015

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

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 26 ods. 1 písm. 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 - výpisom z registra trestov
nie starším ako tri mesiace
2.§ 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
3.§ 26 ods. 1 písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace
4.§ 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej
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poisťovne nie starším ako tri mesiace
5.§ 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
6.§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (vo vzťahu k
hlavnému predmetu zákazky) - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
služby
7.§ 26 ods. 1 písm. 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
pravoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti 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, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
-potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením

III.1.2.

III.1.3.

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona účinného do 17. februára 2013, predloží platné
potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov a súčasne predloží aj potvrdenie úradu podľa § 26 ods. 2 písm.
h) a čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. h).
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods.
2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine
jeho sídla.
Ak má uchádzač 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.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a)
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru Originál alebo overená fotokopia. Zdôvodnenie. Uchádzač si svoje finančné záležitosti realizuje zákonne
prostredníctvom bánk.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. l) bod 2
certifikát CE/EC na ponúkané osvetlovacie telesá, originál alebo overená fotokópia
Zdôvodnenie: Osvetlovacie telesá, ktoré majú certifikáty zodpovedajú normám EU.
§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a náročnosti ako predmet
zákazky. V zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov t.j. za roky , 2008, 2009, 2010,2011
a 2012 zdokladovať jednu samostatnú zákazieku s uskutočnenými stavebnými prácami s cenou min. 250.000. EUR
vrátane DPH, alebo viac samostatných zákaziek s nižšími cenami, ktoré spolu dajú sumu cca. 250.000. EUR vrátane
DPH, ktoré sa týkali predmetu tejto zákazky, v čase kedykoľvek za predchádzajúcich päť rokov t.j. za roky 2008, 2009,
2010,2011 a 2012..
V tomto zozname záujemca uvedie názov (obchodné meno) a sídlo investora (objednávateľa) predmetnej stavby, názov
stavby, miesto stavby, charakteristiku stavby (stručný opis), objem diela zrealizovaného záujemcom v EUR (v prípade ak
zmluvná cena bola stanovená v inej mene ako je SKK, uvedie uchádzač prepočet zmluvnej ceny na menu - SKK podľa
platného kurzu NBS v čase uzavretia zmluvy), termín začatia a ukončenia výstavby vo formáte DD.MM.RRRR, meno,
priezvisko, funkciu, telefónne číslo, príp. e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie
a prehlásenie investora (objednávateľa) o kvalite vykonaných prác. Zdôvodnenie: preukázanie primeranosti veľkosti
uchádzača k veľkosti zákazky a tým schopnosť úspešne zrealizovať zákazku
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

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

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
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kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Celková ceny predmetu zákazky
Váha: 60 %
60 bodov
Časť: 2
Názov: .hodinová spotreba elektrickej energie celej sústavy - hodinová spotreba elektrickej energie celej sústavy pri
plnom svetelnom výkone v kW
Váha: 20%
20 bodov

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

IV.2.3.
IV.2.4.

Časť: 3
Názov: .svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy - ako priemer zo všetkých ulíc
Váha: 20 % 20 bodov
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
VO2013-1
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 04.09.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Áno
30,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady: Podmienky a spôsob úhrady: V hotovosti v pokladni obecného úradu pri prevzatí
súťažných podkladov Bezhotovostne prevodom na účet obecného úradu č.u.0358786001/5600 Prima banka Slovensko
a.s.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.09.2013 14:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 05.09.2013 10:00
Miesto : Obecný úrad v Ľubochni
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Podmienky stanovené výzvou OP KaHR 22-VS1001 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky zo dňa 15.3.2010
Ďalšie doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce.
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. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Akákoľvek komunikácia medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku. V prípade ak verejný obstarávateľ
nezíska finančné prostriedky na spolufinancovanie predmetu zákazky zo štátneho rozpočtu o ktoré sa mieni uchádzať,
zákazka sa nebude realizovať.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.07.2013
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