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Výzva na predkladanie ponúk
Podprahová zákazka, podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ )
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Dlhá, IČO: 00682195, DIČ: 2021147678
Štatutár: Rudolf Braniša– starosta Obce Dlhá,
Sídlo: Obec Dlhá, Dlhá 1, Dlhá PSČ: 919 01
Telefón: +421335580437 Fax: +421335580437
Elektronická pošta - E-mail: starostadlha@mail.t-com.sk
Internetová stránka: www.dlhapritrnave.sk
Kontaktné miesto:
Názov: Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., IČO: 45391530,
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Bzdúšek,
Sídlo: M. R. Štefánika 341/2 PSČ: 906 13
Mobil: +421903124278
Telefón/fax: +421346285782
Elektronická pošta - E-mail: bzdusek@azet.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dlhá

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dlhá. Zámerom verejného
obstarávateľa je v rámci rekonštrukcie a modernizácie vybudovanie nového, moderného, technicky
a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺnať požiadavky
modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 86 057,87 Eur

5.

Miesto uskutočnenia prác: Obec Dlhá

6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
45316110-9 (Inštalovanie osvetlenia ciest)

7.

Rozsah predmetu zákazky: Uskutočnenie stavebných prác sa bude realizovať podľa svetelnotechnickej štúdie.

8.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

9.

Mena: EUR

45315100-9 (Elektrotechnické inštalačné práce);

10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
12. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia prác: do 31.10.2011.
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému
obstarávateľovi z Operačného programu 2510002 OP KaHR, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1001, poskytovateľ: MH SR a z rozpočtu obce Dlhá.
Verejný obstarávateľ neposkytne víťazovi súťaže preddavok, ani zálohu.
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14. Podmienky účasti záujemcov
14.1. Osobné postavenie:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona (originál alebo
úradne overená kópia) alebo úradne overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.
14.2. Finančné a ekonomické postavenie:
Nevyžaduje sa.
14.3. Technická a odborná spôsobilosť:
Predloženie osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho, t. z. doklad o
odbornej spôsobilosti uchádzača, resp. jeho zamestnanca na vybrané činnosti, ktorých výsledok
má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 46a zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (fotokópia), resp. obdobný dokument vydávaný v zahraničí (fotokópia)
Ø
Ø
Ø

Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „originál“ a „kópia“, pričom kópia
môže obsahovať len fotokópie požadovaných dokladov,
Doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie originálov (ak
nie je uvedené inak), musia byť aktuálne, platné, preukazovať skutočný stav a nesmú byť staršie ako
tri mesiace ku dňu na predkladanie ponúk
V prípade skupiny dodávateľov finančné a ekonomické postavenie, technickú a odbornú spôsobilosť,
preukazuje skupina dodávateľov spoločne a osobné postavenie samostatne za každého člena
skupiny

15. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti:
- úplnosť dokladov v zmysle bodu 14.
16. Poskytovanie súťažných podkladov:
- (platí pre záujemcov, ktorým verejný obstarávateľ nezaslal súťažné podklady spolu s výzvou na
predloženie ponuky)
Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať na základe písomnej žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov, ktorá bude doručená najneskôr do 30. septembra 2010, do 12.00 hod., na
adrese: Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom.
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Bzdúšek, Mobil: +421903124278; Telefón/fax: +421346285782; E-mail:
bzdusek@azet.sk
Záujemcom, ktorí písomne požiadali o súťažné podklady budú tieto poskytnuté osobne dňa
30. septembra 2010 od 13.00 hod – 15.00 hod. na adrese uvedenej v bode 16. tejto výzvy alebo
zaslané poštovou zásielkou na základe písomného požiadania záujemcu o zaslanie súťažných
podkladov poštovou zásielkou.
17. Vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v
súťažných podkladoch na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie doručenej na adresu Prvá
Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom najneskôr
šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 14. októbra 2010
do 12.00 hod..
Vysvetlenie zašle verejný obstarávateľ všetkým zainteresovaným záujemcom najneskôr do troch
pracovných dní od ich doručenia na adresu Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika
341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom.
18. Lehota na predkladanie ponúk:

25. októbra 2010 do 12.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Sídlo: Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom
PSČ: 906 13
Poschodie: prvé poschodie, kancelária spoločnosti Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.
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19. Otváranie obálok s ponukami: 25. októbra o 17.00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.,
PSČ: 906 13, sídlo: M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom
Poschodie: prvé poschodie, zasadačka spoločnosti Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.
20. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 10. decembra 2010
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
Ø nebude predložená ani jedna ponuka,
Ø ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
Ø ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade nezískania finančných
zdrojov z fondov EÚ a ŠR. V takomto prípade sa zákazka nebude realizovať.

Osoba zodpovedná
za verejného obstarávateľa :

Za súlad so zákonom č. 25/2006 Z. z. zodpovedá:

Výzva zverejnená od 20. septembra 2010 do 25. októbra 2010

.......................................................
Rudolf Braniša
starosta Obce Dlhá

.................................................
Ing. Ivan Bzdúšek
Odborne spôsobilá osoba
vo verejnom obstarávaní,
registračné č.: H0619-635-2008

