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Výzva 

na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou 
podľa § 102 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/ OBSTARVATEĽ 

 

I.1. Názov, adresa  a kontaktné miesto  

Verejný obstarávateľ: 

Úradný názov:              Obec Liptovské Matiašovce 

IČO:                              00315460 

DIČ:                              2020581508 

Poštová adresa :            Liptovské Matiašovce 79, 032 23 Liptovská Sielnica 

Štát :                              Slovenská republika 

Telefón:     0445597247 

E-mail:                lmatiasovce@citycom.sk 

Kontaktné miesto: 

Kontaktné miesto : Premier Consulting spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno 

Kontaktná osoba:   Ing. František Mayer  

Telefón:                  0905 460 831  

Fax:                       +421 357714250  

E-mail:                   mayer@eurofondy.sk 

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa : 

http://www.liptovskematiasovce.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) 

 

ODDIEL  II. PREDMET ZÁKAZKY 

 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky : Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Liptovské Matiašovce 
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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. Pri modernizácii budú demontované 

staré svietidlá VO s výbojkami RVL125W a nahradené svietidlami 444 19 70 so 

sodíkovou výbojkou HPS-I/E/ 70 W, krytie min. IP 65, merný svetelný výkon vyšší 87 

lm/W. Svietidla budú namontované na stožiare konzolami prichytenými kovovými 

obručami. Uhol svietidiel 55 stupňov výška 6 m. 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 

umiestnené pri vonkajší trafostanici 22/04 kV, 50 Hz. Rozvádzač RVO sa doplní 

o programovateľný regulátor intenzity osvetlenia. 

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 : 18 004,60 € bez DPH 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie: do 31. 01. 2014 (od uzatvorenia zmluvy) 

Hodnota :  

  

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: 

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. 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 
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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  

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia  

      Nie 

IV.2.     Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelí verejný obstarávateľ/obstarávateľ 

        01/2013  

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

        Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

        14.02.2013 do 12.00 hod. 

         

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

        Dátum a čas : 25. 02. 2013 do 12.00 hod.   

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
         Dátum a čas :  26. 02. 2013 o 14.00 hod. 

         Miesto : Premier Consulting spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, 

zasadačka č. 1  

         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 a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený 

zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 

zastupovanie. 

 Na otváraní ponúk sa zúčastnením uchádzačom z predložených ponúk zverejnia 

obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a   ich návrhy 

na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. 
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IV.2.5. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

          Dátum a čas :  28. 02. 2013 o 14.00 hod. 

          Miesto : Liptovské Matiašovce 79, 032 23 Liptovská Sielnica, zasadačka obecného 

úradu 

 

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 

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  14. 02. 2013. 

        Možnosť rozdelenia cenovej ponuky : Nie 

        Variantné riešenie : Nie 

        Podmienky financovania : Úspešnému uchádzačovi sa neposkytuje žiadny preddavok. 

        Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

        splatnosti faktúry do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

        Lehota viazanosti cenovej ponuky : 30. 09. 2013 

        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.  

 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  

             04. februára 2013. 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                                               Ing. František Mayer 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 


