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ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Tulčík
IČO:  00327913
Tulčík 178, 082 13 Tulčík
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad 178, 082 13 Tulčík
Kontaktná osoba: Ing. Janka Šoltésová
Mobil: +421 918678508
Telefón: +421 517481249
Email: obec@tulcik.sk
Fax: +421 517481249
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.tulcik.sk
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 verejného osvetlenia v obci Tulčík

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Katastrálne územie obce Tulčík
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Tulčík. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci
modernizácie verejného osvetlenia vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného
osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry, úsporu
finančných prostriedkov a skvalitnenie úžitkových parametrov v obci.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45316100-6 
Doplnkový slovník: IA10-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34928500-3,  31532000-4 

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

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

Uskutočnenie stavebných prác sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie, svetelnotechnickej štúdie a výkazu
výmer, podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  435 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  15.10.2015
Ukončenie:  31.12.2015

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1) Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 2, 4 a ods.5 zákona o
verejnom obstarávaní. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov. 
2) Preukázanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní. 
Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní preukázal, že nie je osobou
podľa § 26a ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na
preukázanie majetkovej účasti sú výpis z obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie,
zoznam akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, doklad vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo
obdobné doklady vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií týchto dokumentov/dokladov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukázania majetkovej účasti za každého člena
osobitne.  
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  
preukázanie osobného postavenia a majetkovej účasti uchádzača vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v bodoch 3.1. a 3.2.: 
3.1 vyjadrenie banky (bánk), ktorej (ktorých) je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie staršie ako
tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že: 
3.1.1 uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, 
3.1.2 jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie, 
3.1.3 jeho bežný účet nebol v nepovolenom debete 
3.2 čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankách nemá účty a záväzky 
3.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne. 
3.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo 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 záujemca alebo 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 záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca 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. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: Podmienky finančného a ekonomického 
postavenia definoval verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečiť pre plnenie predmetu zákazky takého dodávateľa, ktorý
je spoľahlivý a schopný plniť si svoje záväzky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. 
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením platných dokladov požadovaných v
bode 4.1. - 4.4. : 
4.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávani zoznamom stavebných prác uskutočnených za 
predchádzajúcich päť rokov ku dňu uplynutia lehoty na predkladania ponúk doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhotovenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Predložený zoznam stavebných prác bude obsahovať: 
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť, 
- sídlo objednávateľa, 
- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis, 
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania. 
Minimálna požadovaná úroveň: Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky, minimálne v hodnote 435 000,- € bez DPH za predchádzajúcich päť rokov ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Za zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa
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budú považovať práce na verejných osvetleniach včítane regulácie verejného osvetlenia s jej diaľkovou správou. 
Odôvodnenie podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti zabezpečuje preverenie skúseností a schopností uchádzača s 
uskutočnením stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov. 
 
4.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávani v spojení s § 29 Zákona o verejnom obstarávani opisom
technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality 
- uchádzač predkladá platný certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2009
vydaný nezávislou inštitúciou, prípadne jeho ekvivalent osvedčujúci zavedenie rovnocenných opatrení podľa požiadaviek
na vydanie tohto certifikátu, certifikát sa musí vzťahovať na oblasť predmetu zákazky. 
Odôvodnenie podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť
zabezpečiť kvalitu pri realizácii predmetu zákazky. 
 
4.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávani údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie
služby. 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona: 
4.3.1 pre vedenie stavby min. 1 stavbyvedúci - dokladom osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie: 
inžinierske stavby energetické stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák.
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný
podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike
a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne
spôsobilej osoby alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR, 
4.3.2 oprávnenia o odbornej spôsobilosti min. 1 revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického
podľa § 24 vyhlášky 508/2009 Z. z. a že táto osoba má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa
STN 50 110-1 alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR - originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o
odbornej spôsobilosti. Uchádzač doloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu osvedčenia platného v zmysle zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
 
4.4 podľa § 28 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k 
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázanie sa minimálnym
strojným vybavením pre realizáciu predmetu zákazky a to 1 montážnej plošiny pre práce vo výškach do 12 metrov. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti
sleduje preverenie minimálneho strojného vybavenia uchádzača pre plnenie predmetu zákazky. 
 
4.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. 
 
4.6 Uchádzač alebo záujemca 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 alebo 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 záujemca alebo 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 záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca 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.
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:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
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IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
403/2015/VO

IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  11.09.2015 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  11.09.2015 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  11.09.2015 09:30
Miesto :  Otváranie ponúk časti ponúk Ostatné sa uskutoční dňa 11.9.2015 o 9:30 hod. SEČ. bez účastí uchádzačov v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v zasadačke obecného úradu Tulčík.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia len
vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom. Verejný obstarávateľ
oznámi informáciu zverejnením v profile. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otvárania ponúk časť "Kritériá" sa môžu zúčastniť štatutárni 
zástupcovia uchádzačov alebo nimi splnomocnení zástupcovia, ktorých ponuky neboli vylúčené.

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

Áno
Prioritná os 2 Energetika; Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Uchádzač predloží potvrdenie vydané výrobcom regulácie alebo výrobcom svietidla, že navrhované svietidlo je 
kompatibilné s použitým systémom regulácie. 
2. Zmluva s víťazným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde
k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom
pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy:
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky ; Kód výzvy KaHR22VS1501. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci
uvedeného programu, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu
anulovať. 
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, 
službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: 
i.Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, 
ii.Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
iii.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
iv.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
v.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
4. Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
záujemcu/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. 
5. Súťažné podklady sa budú poskytovať elektronickou formou, po predchádajúcej žiadosti o súťažné podklady. 
6. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo zrušit použitý postup zadávania zákazky alebo neprijat ani jednu z 
predložených ponúk v prípade, ak sa naplnia ustanovenia podla § 46 alebo ak predložené ponuky budú presahovať
finančný rámec pravidiel Operačného programu. 
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena predmetu zákazky bez DPH bude
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
20.08.2015
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