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Výzva 
na predloženie cenovej ponuky - zákazka podľa § 9 ods. 9 

zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác 

 
ODIEL  I. VEREJNÝ OBSTARVATEĽ/ OBSTARÁVATEĽ 
 
I.1. Názov, adresa  a kontaktné miesto  
Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov:              Obec Liptovské Matiašovce 
IČO:                              00315460 
DIČ:                              2020581508 
Poštová adresa :            Liptovské Matiašovce č.79, 032 23 Liptovské Matiašovce 
Štát :                              Slovenská republika 
Telefón:     044/5597247 
E-mail:                lmatiasovce@citycom.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa : 
http://www.liptovskematiasovce.sk/  
 
Kontaktné miesto: 
Kontaktné miesto : Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 
Kontaktná osoba:   Ing. Katarína Százová  
Telefón:                  0918 373 314  
Fax:                       +421 357714250  
E-mail:                   katarina.szazova@premier-consulting.sk 
 
 
Ďalšie informácie možno získať na:                         kontaktnom mieste 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:   kontaktnom mieste 
Ponuky budú doručené na:                                       kontaktné miesto 
Otváranie obálok na:                                                  kontaktnom mieste 
Vyhodnotenie ponúk:                                               adresa verejného obstarávateľa 
 
I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa  
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods.1 písm. b) 
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ODDIEL  II. PREDMET ZÁKAZKY 
 
II.1. Opis 
II.1.1. Názov zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Liptovské Matiašovce 
(2) 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 

a) Stavebné práce 
a) Stavebné práce 

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác :  
Obec Liptovské Matiašovce  

 
NUTS kód : SK 031 
 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému verejného osvetlenia v obci Liptovské 
Matiašovce, ktorý je funkčne a morálne zastaraný. Rozvod elektrickej energie ostane 
stavajúci, piatym osobitným vodičom VO vonkajšej sústavy rozvodu elektrickej energie. 
Rozvod je prevedený železobetónovými stožiarmi nízkeho napätia vodičmi FeA16 
uloženými na vonkajších izolátoroch. 
Pri modernizácii budú demontované staré svietidla VO s výbojkami RVL125W 
a nahradené svietidlami FORSTREET MERCURY L, E27, pre tubulárnu vysokotlakovú 
sodíkovú výbojku 1x70W, krytie min. IP 66, merný svetelný výkon vyšší ako 95 lm/W. 
Svietidlá budú namontované na stožiare konzolami prichytenými kovovými obručami. 
Pripojenie svietidla bude cez samostatný vodič VO typ AlFe6, ktorý je stávajúci. 
Pripojenie bude realizované  káblom CYKY 3CX1,5 pomocou prúdových svoriek. 
Ovládanie VO bude cez jestvujúci rozvádzač RVO umiestnený pri vonkajšej trafostanici 
22/04kV, 50 Hz. Rozvádzač RVO bude obsahovať Astronomické hodiny.  

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
      Hlavný predmet  
      Hlavný slovník : 45000000-7 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah  
      - podľa výkazu výmer 
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
      Hodnota : 15 882,00 € bez DPH 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie: do 30. 11. 2014 (od uzatvorenia zmluvy) 
 

ODIEL  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: 



 Obec Liptovské Matiašovce, Liptovské Matiašovce č.79, 032 23 Liptovské 
Matiašovce 

 
 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 f) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov: 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.   
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia predložením nasledovných dokladov:  
doklad 1) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu.  
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla 
nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.  
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účastí, týkajúce sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny samostatne. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie  
Nevyžaduje sa. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
 Nevyžaduje sa. 
 

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
      Nie 
 
ODIEL  IV. POSTUP 
 
IV.1.     Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
IV.1. 1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
       Najnižšia cena v EUR s DPH 
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia  
      Nie 
IV.2.     Administratívne informácie 
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelí verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
        02/2014  
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
        Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
        26.02.2014 do 14.00 hod. 
         
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
        Dátum a čas : 26.02.2014 do 14.00 hod. 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
         Dátum a čas :  27.02.2014 o 14.00 hod. 
         Miesto: Premier Consulting spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, 
zasadačka č. 1  

Otváranie ponúk sa uskutoční podľa §100 odsek 6 zákona o verejnom obstarávaní.   
Účasť na otváraní ponúk sa umožní oprávneným osobám.  
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         Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje) : 

 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na 
otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou 
uchádzačom na jeho zastupovanie. 

 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, 
originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu 
zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. výpisu z 
obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ 
zapísaný v obchodnom registri). 

 Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo 
úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo 
živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej 
moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. 

 Na otváraní ponúk sa zúčastneným uchádzačom z predložených ponúk zverejnia 
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a   ich návrhy 
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. 
 

IV.2.5. Podmienky vyhodnotenia ponúk 
          Dátum a čas :  3. 3. 2014 o 14.00 hod. 

Miesto: Liptovské Matiašovce č.79, 032 23 Liptovské Matiašovce, zasadačka        
obecného úradu 

 Do vyhodnotenia môže byť doručená ponuka zahrnutá len za predpokladu, že jej 
obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie 
ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola 
predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk. 

 
 
ODIEL VI.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ  
         Áno. OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.2 - Budovanie a 

modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v 
oblasti energetiky 

 
VI.2. Ďalšie informácie 

Spôsob predloženia a doručenia ponúk: 
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná 
obálka), ktorý musí vyť označený „Neotvárať – VO“. Ponuka musí byť predložená v 
písomnej podobe, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo osobne najneskôr do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Spolu s ponukou musí byť predložená aj návrh 
zmluvy podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom 
uchádzača. Návrh zmluvy musí obsahovať náležitosti obsiahnuté vo vzorovej 
odberateľsko-dodávateľskej zmluve, ktorá je súčasťou Výzvy na predloženie ponúk.  
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Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená na 
kontaktné miesto v písomnej forme, najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk, t. j. do  19. 02. 2014. 
Vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, v slovenskom alebo českom jazyku. 
Ak uchádzač predloží v ponuke dokument v inom ako slovenskom alebo českom 
jazyku, musí predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak ponuku predkladá 
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v 
pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka. V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v 
slovenskom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nie je potrebné predkladať 
s prekladom do slovenského jazyka. 
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené 
inak. Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť 
podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 
záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo 
úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.  
Prílohu č.1 Výkaz-výmer uchádzač predkladá 1x v tlačenej verzii ako neoddeliteľnú 
súčasť štatutárom podpísaného návrhu zmluvy a 1x v elektronickej verzii (MS Excel) na 
CD. 
Odporúčame aby bola ponuka zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná, aby sa nedali 
strany ponuky vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať. Uvedené odporúčanie chráni 
samotného uchádzača a ostatných uchádzačov. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje 
aj hrebeňová väzba opatrená takým uzáverom, ktorý sa pri prípadnej manipulácii alebo 
rozoberaní poškodí. 

        Možnosť rozdelenia cenovej ponuky : Nie 
        Variantné riešenie : Nie 
        Podmienky financovania : Úspešnému uchádzačovi sa neposkytuje žiaden preddavok. 
        Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
        splatnosti faktúry 60 dní odo dňa doručenia faktúry Verejnému obstarávateľovi. 
        Lehota viazanosti cenovej ponuky : 25. 08. 2014 
        Dôvody na zrušenie súťaže :  
        Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných       
        dôvodov :  

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, 
d) ak sa výrazne zmenili okolnosti za ktorých bola výzva vyhlásená, 
e) v prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť zmluvu plniť si 

obstarávateľ vyhradzuje právo prijať ponuku s druhou najnižšou cenou a uzatvoriť 
s príslušným uchádzačom zmluvu.  
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VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  
             10. februára 2014 
 
                                                                                            _______________________ 
                                                                                              Ján Jaňák, starosta 

v.z.  Ing. Katarína Százová 
                                                                                                  

 
 
 


