Úpravy vo Výzve na predkladanie ponúk, uverejnenej vo Vestníku č. 71/2015 –
13.04.2015, pod značkou WYP 7873 a v Súťažných podkladoch
4. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 / bod III.1.3.výzvy na predkladanie ponúk/
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa:
-§ 28 ods. 1 písm. b) predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov doplnenými 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 alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené. Za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť
rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk v súlade s touto
výzvou. V zozname uvedie zákazky, ktoré preukazujú realizáciu prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky. Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sú montáže, rekonštrukcie elektroinštalácie, modernizácie verejných osvetlení a pod.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač je povinný predložiť referenčný list min. na jednu zákazku, ktorú zrealizoval za
posledných 5 rokov v objeme min. 195 000,00 eur bez DPH rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zákazky. Práce rovnakého alebo podobného charakteru sú montáže, rekonštrukcie
elektroinštalácie, modernizácie verejných osvetlení a pod.

Úpravy v Súťažných podkladoch
27. Vyhodnocovanie ponúk
27.1 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek

verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch.
27.2 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria a spôsobom uvedeným v bode A.3 týchto súťažných podkladov.
27.3
Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v súlade s §
42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá
ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
27.4
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti.
27.5
Z procesu vyhodnocovania ponúk bude vylúčená ponuka uchádzača, ak uchádzač:
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.3
b) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.3
c) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky.
27.6
Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s
uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi
jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť uplatnený revízny postup v súlade
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

32. Uzavretie zmluvy
32.1Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, bude
prijatý v lehote viazanosti t.j. najneskôr do 31.12.2015, najskôr však šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované.
V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorom by mohlo dôjsť k pozastaveniu plynutia lehôt, verejný obstarávateľ

si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
32.2Zmluva o dielo nadobudne platnosť a účinnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami,
po kladnom vykonaní administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania zo strany
Poskytovateľa NFP a deň po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Stručný opis predmetu zákazky:
1. Predmetom zákazky je znížiť energet. náročnosť a zvýšiť kvalitu ver. osvetlenia v obci Štítnik použitím moder. technológií osvetlenia a regulácie intenzity. Revíznou správou zabezpečiť vysokú úroveň
elektromontážnych prác v súlade s platnými normami; vymeniť 2 ks starých rozvádzačov VO za nové,
modernejšie, opatrené najnovšou technológiou regulácie a monitorovania verejného osvetlenia; výmenou poškodených častí verejného osvetlenia znížiť poruchovosť systému a zvýšiť pasívnu bezpečnosť
občanov – výmena 7 960 m vedenia; zabezpečiť plnú funkčnosť verej. osvetlenia výmenou 151 ks
svietidiel s výložníkmi, vymeniť ich za nové modernejšie, úspornejšie, s lepšími svet. -tech. parametrami; zhospodárniť fungovanie sústavy verejného osvetlenia doplnením regulácie verej. osvetlenia
a dosiahnuť tak zníženie energetickej náročnosti VO v obci Štítnik; zmodernizovať sústavu verejného
osvetlenia doplnením 47 ks nových svietidiel s výložníkmi. Osvetlenie je riešené LED svietidlami.
Bližší opis je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
2. Ak sa v technickej správe, vo výkresovej časti, vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značky, uchádzač môže navrhnúť ekvivalent výrobku spĺňajúci rovnaké technické parametre alebo
vyššie.

