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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Jasenie
IČO:  00313521
Mlynská 497, 976 75 Jasenie
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obec Jasenie
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Telefón: +421 903930825
Fax: +421 486192123
Email: jurca@jurca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.jasenie.e-obce.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
ABNKA, s.r.o.
IČO:  44341717
Kalinčiakova 17 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav Jurča
Telefón: +421 903930825
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
ABNKA, s.r.o.
IČO:  44341717
Kalinčiakova 17 , 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Branislav jurča
Telefón: +421 903930825
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 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jasenie

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Obec Jasenie
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom je rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Jasenie. Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia 
tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácii, bezpečnosť, krytia a iných požiadaviek 
týkajúcich sa elektrických častí sústavy za účelom zníženia energetickej náročnosti osvetlovacej sústavy na riešenom
území. Podrobnejí popis je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45231400-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45316100-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
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II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 
Vo finančnom objeme podľa bodu II.2. Vo vecnom objeme podľa projektovej dokumentácie a podmienok ktoré sú 
podrovbnejšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  48 777,3200 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
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:  Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 26 zákona predložením dokladov v 
rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže 
doklady podľa § 26 zákona nahradiť platným potvrdením o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.
1 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. 

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Poistný prísľub že s 
uchádzačom bude v prípade uspenia v súťaži na realizáciu stavebných prác podľa výzvy na predkladanie ponúk 
zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. .../2012 dňa ....... 2012 pod číslom .......... (dopísať skutočnosť podľa 
zverejnenia) uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom svojej činnosti. V prípade že uchádzač už 
takéto poistenie má uzavreté, môže vyžadovaný doklad nahradiť platnou poistnou zmluvou spolu s dokladom o uhradení 
poistného v zmysle poistnej zmluvy. 
Odôvodnenie : 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedeného dokladu z dôvodu preukázania možnosti budúceho úspešného
zabezpečenia verejných prostriedkov počas realizácie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Poistný prísľub alebo poistenie v hodnote min. 58 000,- €. (predpokladaná 
hodnota zákazky + DPH)

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  a) 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 tie ktoré sú predmetom 
zákazky, musí byt z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác ktoré 
sú predmetom zákazky. V prípade že realizácia zákazky bola aj mimo časový rámec v zmysle zákona, musí byt z dokladu 
zrejmá hodnota stavebných prác ktoré sú predmetom zákazky v časovom období v zmysle zákona. 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 v zákonom stanovenej lehote realizoval zákazku stavebných prác ktoré sú 
predmetom zákazky 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: pri slovenských korunách 1 €/30,126 Sk, pri 
iných menách kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dnu 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. 
b) Doklady podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona a to ako zoznam s uvedením 
odbornosti, mena a priezviska. Požaduje sa podpísanie zoznamu uchádzačom a osobou/osobami uvedenými v zozname. 
Prílohou zoznamu musí ďalej byť kópia dokladu/dokladov o odbornej spôsobilosti v zmysle platných právnych predpisov 
pre všetky v zozname uvedené osoby. 
c) 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 zoznam podpísaný odborne spôsobilou osobou preukazujúci realizáciu stavby zhodnej alebo podobnej 
zadávanej zákazke, obsahujúce minimálne údaje o stavbe, skutočné náklady stavby v € bez DPH, dodávateľovi stavby, 
stavebníkovi, obdobie realizácie stavby, úlohe odborne spôsobilej osobe na stavbe, kolaudácii stavby a s podpisom 
odborne spôsobilej osoby za ktorú je doklad preukazovaný. Prílohou zoznamu musí ďalej byť kópia dokladu/dokladov o 
odbornej spôsobilosti v zmysle platných právnych predpisov. 
d) 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. 
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 :  Pre bod a) minimálne jedna zákazka na stavebné práce výstavby alebo 
rekonštrukcie verejného osvetlenia v hodnote min. 48 000,- € bez DPH v zákonom stanovenej lehote. 
Pre bod b) minimálne jedna osoba je držiteľom oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov pre kontrolu 
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vyhradených technických zariadeni s odbornosťou na vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektrických zariadení, 
ktoré sú predmetom zákazky; minimálne jedna osoba ktorá je držiteľom oprávnenia v zmysle platných právnych 
predpisov pre výkon svetelno-technických meraní v zmysle platných právnych predpisov. Pre bod c) minimálne jedna 
osoba stavbyvedúceho s príslušnou odbornosťou v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti 
stavbyvedúceho pre stavebné práce výstavby alebo rekonštrukcie verejného osvetlenia s realizáciou minimálne jednej
stavby zhodnej alebo podobnej zadávanej zákazke v hodnote min. 48 000,- € bez DPH v období podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona. 
Pre bod d) minimálne po jednom zariadení : na prevoz materiálu zákazky v rámci staveniska; na prevoz vybúraných 
alebo prebytočných materiálov na skládku odpadov; na prevoz čerstvého betónu; na demontážne a montážne práce vo 
výškach prislúchajúcich výškam v predmete zákazky; na zemné práce; na výrobu čerstvého betónu; na polohopisné a 
výškopisné zameranie a spracovanie zameraných údajov a to stožiarov a podzemných vedení ktoré sú predmetom 
zákazky, na meranie pre vypracovanie východiskovej revíznej správy elektrických zariadení ktoré sú predmetom zákazky,
a na meranie svetelno-technických parametrov podľa STN-EN 31201-4.
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:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
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 cena vrátane DPH
Váha:  40
 
Časť: 2
Názov:  hodinová spotreba elektrickej energie celej sústavy
Váha:  20
 
Časť: 3
Názov:  svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy
Váha:  24
 
Časť: 4
Názov:  náklady na údržbu
Váha:  16

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

12012
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum:  28.12.2012
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
12,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Úhradou na bankový účet č. 2623857253/1100 (ABNKA, s.r.o.), pričom sa požaduje, aby 
prílohou žiadosti o súťažné podklady bola aj fotokópia dokladu preukazujúceho uskutočnenie úhrady/poplatku za 
poskytnutie súťažných podkladov. Ako špecifický symbol je nutné uviesť IČO žiadateľa o súťažné podklady a do správy
pre prijímateľa je potrebné kvôli identifikácii uviesť "VO Jasenie"

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.01.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  09.01.2013 10:00
Miesto :  na adrese uvedenej v ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači ktorí predložia 
ponuky v lehote viazanosti ponúk. Uchádzač štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na 
otváraní ponúk preukazom totožnosti a dokladom o tom že je uchádzačom, alebo štatutárnym orgánom uchádzača 
(výpis z OR, ŽL a pod.). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na 
zastupovanie a dokladom o tom že splnomocniteľ je uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača (výpis z OR, ŽL
a pod.).

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno
Predpokladá sa z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie rozvojovej strategie rozvoj územia –
miestnej akčnej skupiny Chopok Juh, Výzva č. 2/PRV/MAS/02

VI.2.    Ďalšie informácie 
Na uskutočnenie zákazky nebude poskytnutá žiadna zálohová alebo priebežná platba. Možnosť fakturácie bude až po 
ukončení a odovzdaní a prevzatí celej zákazky. Pokiaľ je niekde uvedené len "zákon" jedná sa o zákon NR SR č. 25/2006 
Z. z. v platnom znení pre túto súťaž. Všetky postupy tejto súťaže sa riadia ustanoveniami zákona. Komunikačným 
jazykom pokiaľ nie je v zákone, alebo v tomto oznámení uvedené inak je štátny/slovenský jazyk. Na jazyk 
predkladaných dokladov a dokumentov sa vzťahujú ustanovenia zákona. Na žiadosti o súťažné podklady je zo strany 
záujemcov akceptovaný aj český jazyk. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú 
záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. Zo žiadosti o súťažné podklady musí byt zrejmé čo sa žiada (pre nezameniteľnú identifikáciu je 
potrebné uviesť buď názov súťaže podľa tohto oznámenia, alebo jednoznačnú identifikáciu oznámenia o vyhlásení tohto 
verejného obstarávania ako bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania), ďalej musí obsahovať identifikačné 
údaje žiadateľa/záujemcu (celý názov a adresu sídla), v prípade inej poštovej doručovacej adresy ako je sídlo 
žiadateľa/záujemcu musí obsahovať aj túto adresu a musí byt podpísaná žiadateľom. Pokiaľ bude žiadosť o súťažné 
podklady napísaná v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, jej súčasťou musí byť aj preklad do 
štátneho/slovenského jazyka. Prílohou žiadosti musí byť doklad o uhradení poplatku za poskytnutie súťažných 
podkladov podľa bodu IV.2.2 tohto oznámenia. V prípade že žiadosť o súťažné podklady bude doručená na inú adresu, 
alebo bude doručená nekompletná, súťažné podklady sa neposkytnú. V prípade osobného doručovania alebo 
doručovania prostredníctvom kuriéra je možné na doručenie využiť poštovú schránku na predmetnej adrese, prístupnú z 
verejného priestranstva počas 24 hodín denne 7 dní v týždni. V prípade požiadavky na osobné prevzatie žiadosti o 
súťažné podklady je možný termín prevzatia nutné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne jeden pracovný 
deň vopred pred zamýšľaným termínom. Kontaktnou osobou, ktorá je zároveň ako jediná oprávnená za ABNKA, s.r.o. 
preberať akékoľvek doručenia je Branislav Jurča, tel. +421903930825. Súťažné podklady budú poskytované v súlade so 
zákonom. Súťažné podklady budú poskytnuté v súlade s § 34 zákona, a verejný obstarávateľ bude požadovať 
predloženie ponúk v súlade a v zmysle § 34 zákona. Prípadné žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom je 
potrebné doručiť na adresu uvedenú v prílohe A.I v bode I.1 tohto oznámenia, a to v lehote do 31.12.2012. Na 
doručovanie platia rovnaké podmienky ako na doručovanie žiadosti o súťažné podklady. V prípade doručenia žiadosti o 
vysvetlenie na inú adresu, alebo po lehote na to určenej, alebo v inom jazyku podľa zákona bez súčasného prekladu do 
štátneho/slovenského jazyka, žiadosť o vysvetlenie nebude braná do úvahy a vysvetlenie nebude poskytnuté. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť v budúcnosti pri realizácii zákazky rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58 
písm. i) alebo j) zákona, ak budú naplnené podmienky na túto formu verejného obstarávania a bude to nevyhnutné na 
úspešnú realizáciu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť žiadnu zmluvu a zrušiť použitý postup 
zadávania zákazky ak mu nebude schválená žiadosť o NFP na túto zákazku o ktoré plánuje požiadať, alebo ak sa naplní 
niektorá z podmienok § 46 zákona.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
14.12.2012
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