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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
Obec Slanská Huta
IČO:  00691330
Slanská Huta 85, 044 17 Slanská Huta
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PREVAX s.r.o., budova APOLLO, Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Mobil: +421 904966360
Telefón: +421 904966360
Email: agenturavo@prevax.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.slanska.huta.szm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.slanska.huta.szm.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
PREVAX s.r.o.
IČO:  44921314
Štefánikova 23 , 917 00 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PREVAX s.r.o., budova APOLLO, Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Mobil: +421 904966360
Telefón: +421 904966360
Email: agenturavo@prevax.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.prevax.sk
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
PREVAX s.r.o.
IČO:  44921314
Štefánikova 23  , 917 00 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PREVAX s.r.o., budova APOLLO, Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Mobil: +421 904966360
Telefón: +421 904966360
Email: agenturavo@prevax.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.prevax.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
PREVAX s.r.o.
IČO:  44921314
Štefánikova 23 , 917 00 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PREVAX s.r.o., budova APOLLO, Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Mobil: +421 904966360
Telefón: +421 904966360
Email: agenturavo@prevax.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.prevax.sk

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
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II.1.    Názov zákazky 
Obnova verejného osvetlenia formou prenesenej správy v Obci Slanská Huta

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
1
Hlavné miesto poskytovania služieb:  k. ú. Slanská Huta
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Uchádzač predloží ponuku na komplexnú službu, ktorej obsahom bude prenájom svietidiel a výložníkov; pričom 
projektová príprava, inštalácia a nákup svietidiel a výložníkov sú nákladom dodávateľa, nie obce (t.j. obec neinvestuje
žiadne finančné prostriedky); - manažment projektu obnovy a následná prevádzka svietidiel a výložníkov (t.j.
zabezpečenie údržby a súvisiace náklady počas trvania zmluvy sú v pôsobnosti dodávateľa); platba 
za elektrickú energiu; - demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel a výložníkov. Po uplynutí zmluvného vzťahu
môže verejný obstarávateľ požiadať o odkúpenie svietidiel a výložníkov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 51110000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34993000-4 

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

37 ks svietidiel, 6 ks výložníkov
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  40 150,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  156

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:  1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp.
4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálu, alebo úradne osvedčenej kópie: 1.1. výpisu z registra
trestov, nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že nebol uchádzač 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, a že nebol uchádzač ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním; 1.2. potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na
predkladanie ponúk, že voči uchádzačovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 1.3. potvrdenia Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej
na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 1.4. potvrdenia miestne 
príslušného daňového úradu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že
uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 1.5. dokladu o oprávnení
poskytovať služby (prenájom hnuteľných vecí), ktoré sú predmetom zákazky vo vzťahu aspoň k jednému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť; 1.6. čestným vyhlásením, že uchádzač nemá
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1.6.1. 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, 1.6.2. 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 účasti vo verejnom obstarávaní, bola 1.6.2.1. 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,
1.6.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 1.6.3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 1.7. čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú
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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; 1.7. čestným vyhlásením, že uchádzač
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. 2. Ak uchádzač nemá sídlo v
Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklad uvedený v § 26 ods. 2. zákona, alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 3. 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. 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. 5. Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, môže nahradiť doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov. 6. Odôvodnenie primeranosti vyššie uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia: Vyššie
uvedené podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní (osobné
postavenie) sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní. 7. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní
splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 8. Ponuka uchádzača, ktorá nesplní všetky
podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, bude z verejného obstarávania vylúčená.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Neuplatňuje sa.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 28 ods.1 písm. a) - Verejný obstarávateľ požaduje zoznam 
poskytnutých služieb týkajúcich sa návrhu, projekcie, inštalácie a sprevádzkovania svetelnej sústavy uskutočnených za 3
predchádzajúce roky (predchádzajúce 3 kalendárne roky 2010, 2011 a 2012 alebo 3 hospodárske roky, ktoré
predchádzajú lehote na predkladanie ponúk). Potvrdené dôkazy o riadnom plnení zákaziek musia obsahovať cenu,
lehotu a miesto inštalácie. Ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o
plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak objednávateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení
potvrdí objednávateľ. Ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení (originál, alebo overená kópia). 2.
Odôvodnenie primeranosti vyžadovania podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: Tieto
podmienky súvisia s § 28 ods. 1 písm. a) a s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ primerane zisťuje skúsenosti s
poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 3. 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 spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť 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 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie po účasti,
ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 5. Podľa § 32 ods. 11 zákona o
verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 6.Ponuka uchádzača, ktorá
nesplní všetky podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, bude z verejného obstarávania
vylúčená.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  § 28 ods.1 písm. a) Minimálne 3 zákazky týkajúce sa návrhu, projekcie,
inštalácie a sprevádzkovania svetelnej sústavy uskutočnené za 3 predchádzajúce roky (predchádzajúce 3 kalendárne
roky 2010, 2011 a 2012 alebo 3 hospodárske roky, ktoré predchádzajú lehote na predkladanie ponúk), každá v hodnote
minimálne 40.000,00 EUR bez DPH.
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:  Najnižšia cena
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Váha:  700
 
Časť: 2
Názov:  Pozáručný servis poskytovaný výrobcom so sídlom v krajine EÚ, alebo pobočkou výrobcu v krajine EÚ
Váha:  35
 
Časť: 3
Názov:  Kvalita svietidiel - účinnosť svietidiel - lm na watt pri 5000K
Váha:  35
 
Časť: 4
Názov:  Kvalita svietidiel - krytie voči vplyvom externého prostredia v jednotkách IP
Váha:  35
 
Časť: 5
Názov:  Kvalita svietidiel - technická špecifikácia svietidla - 5 a) chladenie LED zdrojov: 9 bodov , 5 b) použité materiály:
9 bodov, 5 c) zaťaženie LED zdrojov ako % nominálneho výkonu: 9 bodov, 5 d) dostupné svetelné charakteristiky
optiky: 9 bodov, 5 e) dostupnosť rôznych výkonových rád svietidla: 9 bodov
Váha:  45
 
Časť: 6
Názov:  Efektívnosť prevádzky po ukončení zmluvného vzťahu - celkový príkon sústavy LED svietidiel
Váha:  50
 
Časť: 7
Názov:  Efektívnosť prevádzky po ukončení zmluvného vzťahu - životnosť svietidiel
Váha:  50
 
Časť: 8
Názov:  Efektívnosť prevádzky po ukončení zmluvného vzťahu - možnosť repasie po uplynutí záruky
Váha:  50

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

05112013
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:  25.11.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.11.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  26.11.2013 09:30
Miesto :  PREVAX s.r.o., budova APOLLO, Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk "Ostatné" je neverejné a pri otváraní ponúk
komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie časti ponúk "Kritériá" sa uskutoční v termíne
podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a bude umožnená účasť uchádzačov, ktorých ponuka nebola po
otváraní časti ponúk "Ostatné" vylúčená.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Súťažné podklady budú poskytované v elektronickej forme e-mailom. Záujemcovia môžu o zaslanie súťažných 
podkladov požiadať v stanovenej lehote písomne e-mailom na adrese: agenturavo@prevax.sk , alebo poštovou 
zásielkou na adrese: PREVAX s.r.o., P.O. BOX 51, Štefánikova 23, 917 01 Trnava.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.11.2013
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