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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
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Zliechov
IČO:  00317969
Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Kontaktná osoba: Ing. Anton Miko, starosta
Telefón: +421 424442084
Email: obeczliechov@zliechov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.zliechov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/5157
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
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 
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zliechov

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 Zliechov
NUTS kód: 
SK022

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Modernizácia verejného osvetlenia z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom 
podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie. Rozsah
stavebných prác je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pre toto verejné obstarávanie.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45316100-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45311000-0,  45317300-5,  45316110-9,  45113000-2,  31520000-7,  45100000-8,  45255400-3,
51100000-3,  31500000-1,  34993000-4 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

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

Predmetom zákazky je odstránenie nízkej energetickej efektívnosti teraz používaných svietidiel, teda celkovej nízkej
hospodárnosti sústavy, nielen z hľadiska mernej spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných
parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2 a zosúladenie typov a príkonov svietidiel s priečnym profilom
osvetľovanej komunikácie, s geometriou osvetľovacej sústavy a s normatívnymi požiadavkami na osvetlenie. Z toho
vyplýva potreba modernizácie osvetlenia zameraná na výmenu svietidiel 
a výmenu všetkých ramienok a výložníkov na PSB s prispôsobením geometrie osvetlenia. Plánovaná modernizáciu
osvetlenia sa navrhuje riešiť v jednej etape. Rozsah navrhovanej modernizácie zahŕňa výlučne oprávnené aktivity
projektu, a to: výmenu pôvodných svietidiel existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, 
technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej
náročných svietidiel na už vybudované svetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné
konštrukcie technickú obnova pôvodných alebo inštaláciu nových elektrorozvádzačov systému 
verejného osvetlenia úpravu, inštaláciu riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia výmenu a
doplnenie vonkajších (závesných) káblových rozvodov. Z projektu modernizácie sú vylúčené tie časti alebo zložky
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sústavy verejného osvetlenia mesta, ktorých technické podmienky alebo okolnosti (napríklad existujúca geometria
sústavy) neumožňujú bez potreby realizácie neoprávnených aktivít dosiahnuť normou požadované parametre osvetlenia.
K bežným dôvodom vylúčenia z modernizácie patrí predovšetkým veľká vzdialenosť stožiarov od okraja cieľovej
komunikácie alebo nadmerné rozostupy existujúcich stožiarov. Podrobnosti predmetu zákazky uvedza materiál:
SVETELNOTECHNICKÁ ŠTÚDIA modernizácie verejného osvetlenia a v súťažných podkladoch pre toto verejné
obstarávanie. Rozsah stavebných prác je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pre toto
verejné obstarávanie.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  185 669,9900 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  2

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:  Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní a v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a výkladovým stanoviskom č. 10/2013
k osobnému postaveniu podľa zákona zo dňa 23.07.2013, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. Plnenie podmienok účasti podľa § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje
predložením originálu príslušných dokladov alebo ich úradne overených kópií. 
(A) - Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
zatrestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
zatrestný 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, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
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) 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) 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. 
Za závažné porušenie odborných povinností sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie najmä účasť na dohode
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne
uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať
konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa na účely zákona o verejnom
obstarávaní rozumie: 
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a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,  
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo 
d) iný právoplatný rozsudok súdu. 
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 
(B) - 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, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
(C) - Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické 
osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, 
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny 
poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo 
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci 
aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo 
možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim 
tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane 
prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. Majetková účasť sa
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov
vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými
dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. 
(D) - V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovanie majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla
nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 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. 
Všetky doklady musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude vyhodnocované v súlade s § 26 a §
128 zákona o verejnom obstarávaní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní
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, ktorý nie je zapísaný v
zozname podnikateľov, v ponuke predloží doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. Odôvodnenie: Predmetné podmienky účasti a doklady na ich
preukázanie sú taxatívne stanovené v § 26 a 26a zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie majetkovej účasti 
vyplýva z § 26a zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  a) Uchádzač musí predložiť
doklady podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. - predloženie vyjadrenia banky/bánk o schopnosti uchádzača
si plnit finančné záväzky. 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá v iných bankách ako uviedol v bode a) ďalšie účty alebo finančné záväzky. 
c) Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti v tomto verejnom obstarávaní uzatvorí na zabezpečovaný
predmet zákazky príslušné poistenie min. v hodnote plnenia predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre body III.1.2.a) až c) sa požaduje: 
a) Doklady musia byť predložené, ako aktuálne platné originály alebo úradne overené kópie. 
b) Predložené doklady pre bod III.1.2.a) - Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia
banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo
úradne osvedčená kópia tohto dokumentu. Vyjadrenie musí obsahovať informácie o tom, že: 
- uchádzač nie je v nepovolenom debete, 
- riadne a včas plní svoje finančné záväzky, v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, 
- jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie. 
Dátum vystavenia vyjadrenia banky ku dňu ich predloženia nesmie byť starší ako 3 mesiace. 
c) Doklady musia byt predkladané spôsobom a formou uvedenou v bode VI.2) - Dalšie informácie. 
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d) Doklady pre bod III.1.2.b) a III.1.2.c) musia byť právne platne podpísané štatutárnym orgánom uchádzača (doklady
musia byť podpísané, tak ako má uchádzač uvedené v platnom doklade o oprávnení podnikať). 
Odôvodnenie požiadaviek podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Požadované doklady uchádzač predloží ako
dôkaz, že je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia dostatočne spoľahlivým a pre verejného
obstarávateľa serióznym zmluvným partnerom, že má po prípadnom odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné
aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s riadnym plnením svojich zmluvných záväzkov. Potreba
predloženia dokladu o schopnosti plniť finančné záväzky uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ
neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie
predmetu zákazky svojimi vlastnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr a zároveň bude vedieť
zabezpečiť bezpečnosť predmetu zákazky príslušným poistením. Uchádzač môže na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje 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 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  a) podľa § 28 ods. 1 písm.
b) zákona č. 25/2006 Z.z. 
b) podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. 
c) podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. 
d) podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z.z. 
e) podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  a) Doklady v bodoch III.1.3.a), b), c), d) a e) musia byť predložené ako
aktuálne platné originály alebo úradne overené kópie. 
b) V bode III.1.3.a) je potrebné uvádzať zákazky - predložíť vlastný zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého
alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky za predchádzajúcich päť rokov
(10/2010 až 09/2015) a referencie, alebo dôkazy o plnení, potvrdzujúce uskutočnenie stavebných prác uvedených v
predloženom vlastnom zozname, ako originály alebo overené fotokópie potvrdení od jednotlivých verejných
obstarávateľov, obstarávateľov, alebo odberateľov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác v
oblasti rovnakej alebo obdobnej ako je predmet zákazky (stavebné práce - modernizácia a rekonštrukcia verejného
osvetlenia) v celkovej sumárnej minimálnej realizovanej hodnote za požadovaný čas: 180.000.- € bez DPH v rozsahu
stanovenom zákonom pre tento bod a požiadavkám tohto predmetu zákazky. Doklady preukazujúce splnenie podmienky
účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musia obsahovať minimálne vlastný zoznam a
jednotlivé potvrdenia od uvádzaných odberateľov: 
1) názov predmetu zákazky, 
2) stručný opis stavebných prác (stavebné objekty), 
3) cenu za stavebné práce v rozhodnom období a miesto uskutočnenia stavebných prác 
4) termín realizácie/plnenia, t.j. od - do (mesiac, rok), 
5) názov a sídlo odberateľa stavebných prác, 
6) pečiatka a podpis odberateľa a kontaktnú osobu odberateľa a jej telefónne číslo, kde si možno tieto informácie 
overiť. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní: Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti overuje skutočnosť, že uchádzač má
predchádzajúce skúsenosti pre uskutočnenie požadovaných stavebných prác k realizácii predmetu zákazky a mať
predpoklady k úspešnému plneniu predmetu zákazky. 
c) V bode III.1.3.c) je potrebné predložiť v rámci plnenia textu § 28 ods. 1 písm. g) zákona zákona o verejnom 
obstarávaní aj: 
1. Uchádzač zároveň predloží doklad min. od jedného pracovníka o možnosti vykonávat funkciu stavbyvedúci, t.j. 
minimálne jedna z osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác uvedená v zozname uchádzača predloží aj doklad o
odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilost
na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktoré oprávňuje vykonávať vybrané činnosti podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); uchádzač predloží platné
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním na technické, technologické a
energetické vybavenie stavieb, Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópia osvedčenia o jeho predmetnej
odbornej spôsobilosti. 
2. Uchádzač zároveň predloží aj doklady na min. tri osoby - pracovníkov s odbornou spôsobilosťou podľa § 23 vyhlášky
č. 508/2009 Z.z.. Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
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Podmienkou účasti verejný obstarávateľ zabezpečuje uskutočnenie stavebných prác v súlade s platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky a na požadovanej úrovni a potreba preukázania odborných kapacít uchádzača súvisí s
kvalitou vykonaného diela.  
d) Minimálne technické požiadavky predmetu zákazky sú podrobne uvedené v sútažných podkladoch pre toto verejné
obstarávanie. 
e) Do zoznamu stavebných prác záujemca uvedie len zákazky za rovnaký alebo podobný predmet zákazky (stavebné
práce - modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetleniamin - zodpovedajúca predmetu tejto zákazky) 
f) Predložené doklady musia byť predložené spôsobom a formou uvedenou v bode VI.2 - Dalšie informácie. 
g) V bode III.1.3.d) je potrebné predložiť v rámci plnenia textu § 28 ods. 1 písm. i) zákona zákona o verejnom 
obstarávaní doklad za roky 10/2012 až 09/2015. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa §
32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti overuje
schopnosť, že uchádzač má ľudské zdroje na uskutočnenie požadovaných stavebných prác k realizácii predmetu
zákazky. 
h) V bode III.1.3.e) je potrebné predložiť v rámci plnenia textu § 28 ods. 1 písm. j) zákona zákona o verejnom 
obstarávaní predložiť aktuálny doklad. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti overuje materiálnu a
technickú schopnosť, že uchádzač má predpoklady na uskutočnenie požadovaných stavebných prác k realizácii
predmetu zákazky. 
i) V bode III.1.3.b) je potrebné predložiť v rámci plnenia textu § 28 ods. 1 písm. c) zákona zákona o verejnom 
obstarávaní aj doklad/údaje o min. 1 technikovi, ktorý bude držiteľom oprávnenia na vykonávanie činnosti revízneho
technika vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. alebo ekvivalentný
doklad vydaný mimo územia SR (v takom prípade uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia
o odbornej spôsobilosti a úradný preklad v v štátnom jazyku). Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky
účasti overuje skutočnosť, že uchádzač má zabezpečenú odbornú kontrolu kvality pri uskutočnení požadovaných
stavebných prác k realizácii predmetu zákazky. 
j) 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 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 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou
sktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
k) Doklady vystavené uchádzačom musia byt právne platne podpísané štatutárnym orgánom uchádzača (doklady musia
byť podpísané, tak ako má uchádzač uvedené v platnom doklade ooprávnení podnikať). Odôvodnenie: verejný
obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky z dôvodu, že uchádzač musí
preukázať dostatok skúseností a mať predpoklady k úspešnému plneniu 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:  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:  Cena predmetu zákazky
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  Výhodnost zmluvných podmienok predmetu zákazky
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

10/VO/OZ/VOMN/2015
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

5/7



Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  10.11.2015 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  10.11.2015 08:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.11.2015 13:00
Miesto :  V sídle verejného obstarávateľa. Podrobnosti podmienok otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch 
pre toto verejné obstarávanie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch pre toto verejné
obstarávanie.

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

Áno
Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 -
Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Predmet tejto zákazky bude spolufinancovaný z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast,
Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501 a z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Platby za plnenie predmetu zákazky sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene euro, a to
výhradne bankovým prevodom na účet. Splatnosť faktúry je určená do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi. Podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v zmluve nachádzajúcej
sa v prílohe súťažných podkladov pre toto verejné obstarávanie. Lehota viazanosti ponúk v tomto verejnom obstarávaní
bola stanovená do 31.12.2015. Podrobnosti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v
súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky pre toto verejné obstarávanie
bola stanovená v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní na základe jednotlivých potrebných položiek rozpočtu,
ktoré boli ako podklad pre rozsah a obsah predmetu zákazky. Podrobnosti a požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie. Žiadost o súťažné podklady v
tomto verejnom obstarávaní je možné predložit poštou alebo osobne v uzavretom zalepenom samostatnom obale na
adresu verejného obstarávatela najneskôr do uplynutia lehoty uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia. Na tomto
obale musí byt zretelne, viditelne uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača azvýraznené heslo: ,,Modernizácia a
rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zliechov". Všetky doklady v tomto verejnom obstarávaní musia byt predložené
ako platné a aktuálne originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov, ak nie je uvedené inak, a pri určení
nie starší ako 3 mesiace sa požaduje, aby predložený doklad nebol od svojho vystavenia starší ako 3 mesiace ku dňu
predkladania dokladov, a nie 3 mesiace od jeho overenia. Všetky doklady, ktoré vystavuje uchádzač musia byť platne
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača spôsobom stanoveným v príslušných dokladoch, kde je uvedený právne
platný spôsob podpisovania záväzkov v mene uchádzača (napr. výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
uchádzača). Predkladané doklady v ponuke uchádzača majú byť pre lepšiu orientáciu v ponuke zoradené v poradí, ako
sú uvedené v tomto oznámení, majú byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, majú obsahovať všetky
požadované údaje a ako prvý list je odporúčané vložiť list z názovom predmetu zákazky, verejného obstarávateľa a
uchádzača a podpísaný kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov v ponuke. Doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti ako aj ponuku je potrebné predložiť v slovenskom jazyku v zmysle § 19 zákona o verejnom
obstarávaní. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti ako aj predloženie ponuky v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto
dokladov. Podmienky účasti určil verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní plne primerané a v súlade s
ustanovením § 26, § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle potrieb predmetu zákazky, vzhľadom na
minimálne požadovanú úroveň štandardov potrebných na tento požadovaný predmet zákazky tohto verejného
obstarávania. V zmysle uvedeného sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa stanovené
podmienky účasti týkajúce sa zákonom stanoveného osobného postavenia záujemcu podľa § 26 a § 26a zákona, ktoré
sú určené zákonom, podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní vie preukázať požadovanú finančnú serióznost
uchádzača, ktorá je potrebná pre plnenie predmetu zákazky a vie dostatočne zabezpečiť realizáciu prác na predmete
zákazky a podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní je schopný relevantne preukázať predošlé skúsenosti uchádzača v
predchádzajúcom období vykonaním obdobných plnení ako je predmet zákazky, ako predpoklad budúceho dodávania
predmetu zákazky, vie preukázať pre budúce plnenie predmetu zákazky odpovedajúci potenciál pri zabezpečovaní
kvality budúcich prác, vie preukázať pre budúce plnenie predmetu zákazky odpovedajúce vzdelanie, odbornú praxi alebo
odbornú kvalifikáciu riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác predmetu
zákazky vrátane úrovne kvality riadenia, vie preukázať pracovný potenciál za predchádzajúce roky a vie preukázať
dostupný technický potenciál. Podmienky účasti sú verejným obstarávateľom stanovené v každom bode v zmysle zákona
primerane k stanovenému predmetu tejto zákazky. Každý list ponuky má byť predkladaný v nerozoberatelnej väzbe
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očíslovaný podľa počtu číslami 1 až x, a to bez rozdielu, o aký list ponuky ide. Spôsob použitej väzby má jednoznačne
zabezpečiť trvalú nerozoberatelnosť (napr. tepelná väzba, špirálová väzba zapečatená špagátom a pečaťou alebo iné
podobné trvalé väzby). Záujemci môžu požiadat o vysvetlenie písomne podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní osobne alebo poštou, na adrese verejného obstarávateľa. Komunikácia a dorozumievanie v tomto verejnom
obstarávaní sa uskutočňuje výlučne iba písomne v listovej forme prostredníctvom doručenia poštou alebo osobne na
adrese verejného obstarávateľa. Komunikáciu a 
dorozumievanie telefónom, e-mailom alebo faxom treba potvrdiť do 3 pracovných dní písomne v listovej forme, a to ale
najneskôr v stanovenom termíne na požiadanie o vysvetlenie alebo na daný úkon. Verejný obstarávateľ až na takto
doručený doklad, ak bol riadne doručený do podatelne verejného obstarávateľa v stanovenom termíne, poskytne v
písomnej listovej forme požadovaný úkon. Sútažné podklady poskytne verejný obstarávateľ v zmysle bodu IV.2.2. tohto
oznámenia. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa všetkých požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tomto oznámení a v sútažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie.
Ponuky uchádzačov musia jednoznačne obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v sútažných podkladoch bez
výluk alebo výhrad. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú nad
rámec finančných možností verejného obstarávateľa uvedených v predpokladanej hodnote zákazky, budú neregulárne
alebo inak neprijatelné, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným
obstarávateľom na predmet zákazky. Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ako aj
požiadavky na vypracovanie ponuky sú podrobne uvedené v sútažných podkladoch. V prípade účasti skupiny
dodávateľov je potrebné predložit pri plnení podmienok účasti s dokladmi aj čestné vyhlásenie všetkých jej členov, s
určením jednej kontaktnej spoločnosti skupiny a následne s predkladanou ponukou potom aj čestné vyhlásenie všetkých
jej členov, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom budú postupovať podla § 31 zákona o verejnom
obstarávaní, t.j., že všetci členovia skupiny dodávateľov vytvoria požadovanú právnu formu a zároveň v tomto čestnom
vyhlásení delegujú plnú moc jednému z členov tejto skupiny dodávateľov, ktorý ju bude oprávnený zastupovať a konať
v jej mene. Uvedené čestné vyhlásenia musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi jednotlivých subjektov. Úradné
hodiny v podatelni verejného obstarávateľa sú v súčasnosti: Po 07:30 hod. - 15:30 hod., Ut 07:30 hod. - 15:30 hod., St 
07:30 hod. - 17:00 hod., Št. 07:30 hod. - 15:30 hod.a Pia 07:30 hod. - 14:00 hod.. Splnenie podmienok účasti možno
podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 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. V prípade ak preukáže
uchádzač splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré
predkladá úspešný uchádzač podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku
dňu predkladania ponúk (platí pre doklady u ktorých je stanovená podmienka: nie starší ako 3 mesiace).

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
19.10.2015
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