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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 Plaveč
IČO:  00330116
Hviezoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  LT - consult s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Tomášová
Mobil: +421 907910242
Telefón: +421 524921783
Fax: +421 524921711
Email: obstaravanie2013@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.plavec.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
LT - consult s.r.o.
IČO:  45686173
Duchnovičovo námestie 1 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  LT - consult s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Tomášová
Mobil: +421 907910242
Telefón: +421 907910242
Email: obstaravanie2013@gmail.com
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 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč

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 Plaveč, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč. Podrobné
vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov v
bodoch D,E, príloha č. 3 (Opis predmetu obstarávania, Technická správa, Výkaz výmer).

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45311000-0 

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

Podrobný popis zákazky uvádza verejný obstarávateľ v Technickej správe ktorá je súčasťou súťažných podkladov a vo
výkaze výmer bez uvedenia cien, ktorý tvorí minimálnu požadovanú úroveň výkonnostných a funkčných štandardov na
predmet zákazky ako aj dostatočný základ pre zostavenie relevantnej a presnej cenovej ponuky.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  214 664,8600 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12
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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:  1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO.  
 
a)§ 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, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
b)§ 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, 
c)§ 26, ods. 1,písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 
d)§ 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, 
e)§ 26, ods. 1,písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f)§ 26, ods. 1,písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. 
g)§ 26, ods. 1,písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h)§ 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
právoplatne 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 účasti 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. 
i)§ 26, ods. 1,písm. i) - nemá nesplnenú 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, 
j)§ 26, ods. 1,písm. j) - 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. 
 
Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO. Požadované
doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a platnosti v zmysle
ZoVO.  
 
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
f) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
g) písm. h) čestným vyhlásením 
h) písm. i) a j) čestným vyhlásením 
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo
forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom do 30.06.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak
je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa §
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26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZoVO, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.  
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom do
30.06.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto
podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZoVO, t.j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj
písm. h) tohto zákona].  
 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa §26 ods. 2 ZoVO na
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 ods. 1 ZoVO. 
 
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemcu. 
1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa  
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.  
Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady, podľa bodov 1.1. a 1.2. 
predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu. 
1.6 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,  
preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto lehote
sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia vyplýva
taxatívne z príslušných ustanovení ZoVO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm.
a) zákona o verejnom obstarávaní:  
a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť Výpis z bankového účtu s minimálnym
zostatkom vo výške 200 000,00 € alebo prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške
200 000 € bez DPH. Predložený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
b) Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorých má podnikateľský účet,
ktorým preukáže, že za posledné tri roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti nebol v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
príp. z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.  
c) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia tohto
oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné
postavenie, spoločne. 
 
2.3. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:  
Uchádzač predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate v oblasti, ktorej
sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje, aby výška celkového obratu uchádzača v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za predchádzajúce tri roky (2013, 2012, 2011) za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti bola 600 000 € bez DPH. Uchádzač splnenie tejto podmienky
účasti preukazuje napr. predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3
hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V predložených
účtovných výkazoch verejný obstarávateľ odporúča zvýrazňovačom vyznačiť riadky z ktorých sa skladá celková
čiastka/výška obratu uchádzača za príslušný rok, alebo vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
Verejný obstarávateľ, za splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú
požadovanú výpovednú hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia tohto
oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné
postavenie, spoločne.  
 
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí uchádzač
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verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal.  
 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje
za nesplnenie podmienok účasti. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je možné
vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť
vykonávať určitú činnosť. Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované spôsobilým
zmluvným uchádzačom, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie služby v rozsahu a v kvalite požadovanej verejným
obstarávateľom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú  
spôsobilosť ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti
schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač predkladá
originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.  
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže: 
 
3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom uskutočnených stavebných prác
zrealizovaných za predchádzajúcich päť rokov (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) , doplnený potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 5 zákaziek týkajúcich sa stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru predmetu zákazky za posledných päť rokov (2009 2013), aspoň jedna v min. hodnote 195
000,00 € bez DPH. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať práce na modernizácii a
rekonštrukcii verejného osvetlenia s výmenou káblových rozvodov a RVO vrátane riadiaceho systému. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby aspoň 1 referencia v min hodnote 195 000 EUR. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o VO:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z
podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.  
 
3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona č.25/2006 Z .z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, údaje o
technikoch, ktorí budú zodpovední za kontrolu kvality.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač predloží osvedčenia o odbornej spôsobilosti - min. 1 technika , ktorý má príslušné oprávnenia o odbornej
spôsobilosti revízny technik na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického
podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. (fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú
bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané)  
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz
predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti, vrátane
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splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní
uchádzači, ktorí majú prepracovaný aj systém kvality na stavenisku počas realizácie predmetu zákazky. Podmienka
účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. 
 
3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zoznamom
pracovníkov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác pre vedenie zákazky ako elektrotechnik na riadenie činnosti a riadenie
prevádzky.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnuté osoby spĺňajú nasledujúce minimálne požiadavky:  
3.3.1 Minimálne 1 stavbyvedúci s odbornou spôsobilosti pre výkon činnosti zameranie/kategóriu: líniové a energetické
stavby. 
Osvedčenie pre výkon činnosti zameranie/kategóriu: líniové a energetické stavby, ako fotokópiu dokladu s originálnym
podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.  
Uchádzač so sídlom v SR predkladá potvrdenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho, vystavené a
potvrdené SKSI pre odborné zameranie/kategóriu: líniové a energetické stavby. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom alebo
záujemcom.  
3.3.2 Minimálne 1 pracovník s odborným zameraním podľa §23 vyhlášky 508/2009 Elektrotechnik na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky. Zároveň uvedení pracovníci musia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce pod
napätím podľa STN 50 110-1 pre práce pod napätím, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje prevedenie prác bez
vypnutia NN siete.  
Uchádzač predkladá predmetné osvedčenie, ako fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby,
na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.  
 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz
predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. j)  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 28 ods. 1
písm. j) ZoVO t.j. predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie predmetu zákazky.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázanie sa zoznamom minimálneho strojného vybavenia pre realizáciu
predmetu zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti :  
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní uchádzači, dostatočne strojne, technicky a
výrobne vybavení uchádzači, ktorí disponujú min. predpísaným strojovým, technickým a výrobným vybavením
potrebným pre realizáciu predmetu zákazky (s predpísaným technickým riešením), čo je predpoklad kvalitnej a
dostatočne rýchlej realizácie stavebných prác v zmysle maximálnej lehoty na realizáciu. Podmienka účasti je potrebná a
primeraná vo vzťahu k preukázaniu schopnosti a spôsobilosti vykonávania predpísaných stavebných prác uchádzačom
požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a tým k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
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

IV.2.    Administratívne informácie
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:  17.02.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
10,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Podmienky a spôsob úhrady: Verejný obstarávateľ prijíma žiadosti o súťažné podklady na
kontaktnej adrese, písomne alebo mailom v písomnej forme. Príloha k žiadosti musí byť doklad o úhrade poplatku za
súťažné podklady. Žiadosti doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované a poplatok za súťažné podklady bude
vrátený. Číslo účtu: ČSOB, a.s. 4011735131/7500.

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
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Dátum a čas:  17.02.2014 09:00
IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 

Dátum a čas:  17.02.2014 10:00
Miesto :  LT - consult s.r.o. 
Duchnovičovo námestie 1, 
080 01 Prešov
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné sa uskutoční za
splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť jednotlivých doručených ponúk
v lehote na predkladanie ponúk a následne ich postupne otvorí v poradí, v akom boli predložené, vrátane otvorenia častí
Ostatné. Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie časti ponuky Ostatné je neverejné v zmysle § 100 ods. 1 písm. f)
bod 1. v nadväznosti na § 41 ods. 1 ZoVO. Komisia každú otvorenú časť ponuky označenú ako Ostatné označí
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

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

Áno
Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja /ERDF/ prostredníctvom
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ( ďalej len OP KaHR) a rozpočtu obce na základe
faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
podmienok účasti podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
 
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, v tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 ods.2. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie
zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo
záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukázal.  
 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz
predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
Splnenie podmienok účasti (doklady podľa bodov 1. , 2. a 3. a bodu III.1) Výzvy na predkladanie ponúk) možno
preukázať aj spôsobom podľa § 32 ods. 11 ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp. uchádzači podľa § 44 ods. 1
ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, resp. uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v
poradí, požadovať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v požadovanom rozsahu, forme a
platnosti zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodov 1. , 2. a 3. súťažných podkladov (v prípade, ak už skôr
nepredložili požadované doklady), a to v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy verejného
obstarávateľa. Ďalej platia ustanovenia § 44 ods. 1 ZoVO. 
 
Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný platným kurzom NBS inej meny k eur k
dátumu zverejnenia tohto oznámenia. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude uvedený na
samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované údaje tak, že k sume v
pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz.  
 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodov II. a III.
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov, ak nie je určené inak. 
 
V súlade s § 19 ods. 3 zákona o verenom obstarávaní splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky doklady podľa §27 a §28 musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať
finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu. 
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
24.01.2014
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