OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Štítnik
IČO: 00328871
Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Štítnik, Nám. 1.mája 167, 049 32 Štítnik
Kontaktná osoba: Ladislav Belányi, starosta obce
Telefón: +421 587883790
Email: obec.stitnik@stonline.sk
Fax: +421 587883791
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.stitnik.ocu.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
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.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45315100-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45316100-6, 45316110-9, 45317300-5, 34928500-3

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): 494/2015
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2015
Číslo oznámenia vo VVO: 7873-WYP, číslo VVO 71/2015 z 13.04.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
09.04.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

VI.3.2

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Časť: 1
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
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III.1.3 Technická alebo odborná spôsobilosť
Namiesto:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnuté na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa:
- § 28 ods. 1 písm. b) predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným
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.
Viď:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnuté na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa:
- § 28 ods. 1 písm. b) predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným
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.

VI.3.2

VI.5.

Časť: 2
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Namiesto:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 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.
Viď:
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.
Dátum odoslania tohto oznámenia
20.04.2015
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