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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
Obec Matiašovce
IČO:  00326399
Hlavná 74/43, 059 05 Matiašovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Matiašovce
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Štefaňák
Telefón: +421 524181202
Email: starosta@matiasovce.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.matiasovce.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)
Iný (špecifikujte):  Samospráva

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce

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

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Matiašovce za účelom zníženia energetickej náročnosti,
zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia
svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy, prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov .

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45316110-9 

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

- výmena existujúcich SB za nové LED svietidlá 84 ks  
- doplnenie LED svietidiel na miesta, tak aby spĺňali EN STN 13 201 19 ks  
- výstavba nových 8m rúrových oceľových stožiarov s prírubou 19 ks  
- výmena RVO za nové s reguláciou 2 ks  
- inštalovanie regulácie intenzity osvetlenia 1 súbor  
- inštalovanie monitoringu a riadenia VO 1 súbor

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  161 085,4930 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

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:  1Uchádzač musí preukázať,
že podľa:  
1.1 § 26 ods.1 písm. a)  
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a za
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trestný 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,  
1.2§ 26 ods. 1 písm. b)  
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním,  
1.3§ 26 ods. 1 písm. c)  
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
1.4§ 26 ods. 1 písm. d)  
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
1.5§ 26 ods. 1 písm. e)  
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
1.6§ 26 ods. 1 písm. f)  
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku,  
1.7§ 26 ods. 1 písm. g)  
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať, 
1.8§ 26 ods. 1 písm. 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,  
1.9§ 26 ods. 1 písm. i)  
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia 
1.10§ 26 ods. 1 písm. 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 rozhodnutím.  
 
2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1  
a) bod.1.1 a 1.2 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  
b) bod 1.3 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  
c) bod 1.4 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,  
d) bod 1.5 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
e) bod 1.6 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
f) bod 1.8 čestným vyhlásením uchádzača (znenie podľa § 26 ods. 1 písm. h),  
g) bod 1.9 a 1.10 čestným vyhlásením uchádzača, (znenie podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j),  
h) bod 1.7 uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní dôkazné bremeno preukázania závažného porušenia odborných povinností uchádzača preberá verejný
obstarávateľ.  
 
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku
2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine
jeho sídla (§ 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).  
 
4.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 (§ 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní).  
 
5.Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov táto splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia,
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preukazuje za každého člena osobitne. Písm. e) v odseku 2 preukazuje člen skupiny splnenie podmienky účasti len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
 
6.Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti a potreby jej zahrnutia: vyžaduje sa podľa § 100 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní.  
 
7.Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti žiada verejný obstarávateľ predložiť ako originály resp.
úradne osvedčené kópie.  
 
8.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 v
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  
 
9. Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo
verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov 
a)Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) 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.  
b) Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].  
 
10.Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke o účasť predložiť doklady
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto
zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.Uchádzač finančné a
ekonomické postavenie preukazuje dokladmi: 
 
1.1 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky  
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (originál resp. úradne
osvedčená kópia),ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytne informáciu, že uchádzač je schopný plniť si
svoje finančné záväzky (banková informácia). 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
skúma jeho finančnú stabilitu. 
 
1.2 podľa § 27 ods. 1) písm. d) - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za
hospodárske roky 2010, 2011,2012 za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V
prehľade o dosiahnutom obrate uchádzač uvedie položky podľa § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.  
Prehľad predkladá ako vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača a v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny.  
K prehľadu uchádzač priloží výkaz ziskov a strát resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2010, 2011, 2012 alebo
relevantný doklad, v ktorých vyznačí údaje, prenesené do prehľadu. Výkazy ziskov a strát a výkazy o príjmoch a
výdavkoch resp. relevantný doklad za uvedené obdobie musia byť overené príslušným správcom dane (za overenie sa
považuje označenie kolkom alebo iným spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad; za overenie sa
nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane) a uchádzač ich predkladá ako úradne
osvedčené kópie. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky,
predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku trvania zákazky. Verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je
dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku počas celého plnenia predmetu zákazky.  
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2.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač toto postavenie preukáže. 
 
3.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takom 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 podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktoré boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže finančné alebo ekonomické
postavenie zdrojmi 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 s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie, že uchádzač za obdobie
rokov 2011 a 2012 a ku dňu 30.10.2013 (za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti):  
- nebol v nepovolenom debete,  
- v prípade splácania úveru dodržoval splátkový kalendár,  
- jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.  
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a v požadovanom rozsahu.  
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných
bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky.  
Výpis z účtu sa nepovažuje za bankovú informáciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 
Uchádzač v predloženom prehľade musí preukázať, že v sledovanom období (hospodárske roky 2010, 2011, 2012 , za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) dosiahol za sledované obdobie v oblasti
stavebných prác obrat vo výške minimálne 450 000 Eur alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.  
Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro
použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti,
rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade
prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.  
Uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov, na účely kumulatívneho preukázania minimálnej úrovne postupuje na báze
jednoduchej konsolidácie podľa nasledujúcich pravidiel výpočtu: Pre podmienku Obrat (O) platí tento algoritmus:
O=O1+O2...+ On.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 § 28 ods. 1 písm. b) -
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  
1.1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,  
1.1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 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. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
Uchádzač ako potenciálny budúci zhotoviteľ musí preukázať dostatočné skúsenosti realizovať predmet zákazky čo sa
týka jeho rozsahu a kvalite prác totožných s charakterom zadávanej zákazky. 
 
1.2 podľa § 28 ods. 1 písm. c) - údajmi o technikoch, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi a uchádzač sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie prác a to predložením
dokladu:  
1.2.1 zoznam s uvedením údajov o technikoch vrátane dokladu - oprávnenia o odbornej spôsobilosti revízneho technika
vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad vydaný
mimo územia SR - originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač na plnenie predmetu zákazky mal k dispozícii minimálne jednu osobu,
ktorá je držiteľom platného oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov pre kontrolu vyhradených technických
zariadení elektrických s odbornosťou na vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektrických zariadení, ktoré sú
predmetom zákazky 
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1.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác  
1.3.1 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,  
1.3.2 pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalentný doklad
vydaný mimo územia SR min. 1 elektrotechnik dokladom oprávňujúcim na túto činnosť a zároveň predložením dokladu,
že táto osoba má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1 resp. ekvivalentný
doklad. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač na plnenie predmetu zákazky mal k dispozícii osobu v pozícii
stavbyvedúceho s príslušnou odbornosťou v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre
stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a osobu v pozícii elektrotechnika pre riadenie činnosti a prevedenie prác
bez vypnutia NN siete pre účely kvalitného riadenia prác, ktoré sú predmetom zákazky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného
predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky, realizovaná v období rokov 2008- 2012, s finančným
plnením uchádzača počas sledovaného obdobia s celkovou minimálnou hodnotou 450 000 Eur bez DPH alebo ekvivalent
tejto hodnoty v inej mene. 
Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro
použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti,
rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade
prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. 
Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje:  
- názov stavby, cena stavby celkom v Eur bez DPH,  
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie (2008 až 2012) v Eur bez DPH,  
- miesto stavby,  
- lehota výstavby (od do),  
- stručný popis stavby.  
Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne osvedčená kópia. 
Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný
objem za požadované obdobie 5- tich rokov, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác
realizovaných v uvedenom období.  
V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné práce ako práce v závislosti od hlavného predmetu
zákazky (rekonštrukcie alebo výstavba verejného osvetlenia vrátane autonómneho riadiaceho systému pripojeného na
dispečing), musí byť z dokladu v zozname stavebných prác resp. potvrdenie odberateľa pre objektívne posúdenie
splnenia podmienky účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky.  
V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a
pod.) musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v zákonom stanovenej lehote realizoval zákazku
stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, uchádzač alebo jeho osoba podľa § 28 ods. 2 zákona). 
Verejný obstarávateľ vyžaduje pri všetkých stavbách, uvedených v zozname, potvrdenie odberateľmi s uvedením opisu,
cien, miest a lehôt uskutočnenia a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, kontaktné meno, tel.
číslo a email - potvrdenie predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia.  
Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa/ referencie obsahovali
nasledovné údaje:  
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa,  
b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo inej osoby,  
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,  
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy,  
e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,  
f) dátum vyhotovenia.  
Referencia/ potvrdenie odberateľa bude podpísané odberateľom a predložené ako originál resp. úradne osvedčená
kópia.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie uchádzača u odberateľov uvedených v zozname, ktorí boli s
uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ
preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to
považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo
súťaže. 
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Uchádzač predloží zoznam s údajmi o min. 1 technikovi, ktorý bude držiteľom oprávnenia na vykonávanie činnosti
revízneho technika (podľa bodu 1.2.1) 
 
Uchádzač predloží min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie pre  
- min. 1 stavbyvedúceho (podľa bodu 1.3.1) a k údajom priloží kópiu osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a
podpisom držiteľa osvedčenia alebo ekvivalentného dokladu. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží
aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačujúca je aj kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webovej
stránky SKSI).  
 
- min. 1 elektrotechnika (podľa bodu 1.3.2) a k údajom priloží kópiu dokladu oprávňujúceho na vykonávanie riadiacej
činnosti s originálnym podpisom držiteľa oprávnenia alebo ekvivalentného dokladu a kópiu dokladu osvedčenia o
odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1 s originálnym podpisom držiteľa osvedčenia resp.
ekvivalentného dokladu.  
 
 
2.Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné
kapacity inej soby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami tejto 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 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 podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktoré boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
zdrojmi 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 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
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

201301
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:  06.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Áno
10,0000 EUR
Podmienky a spôsob úhrady:  Úhrada za SP bude vykonaná prevodom na účet č. : 29325562/0200 , Všeobecná úverová
banka , a.s. , ako variabilný symbol je potrebné uviesť IČO záujemcu , do správy pre prijímateľa uviesť značku tejto
výzvy( napr. 12345 - WYP) . Súčasťou písomnej žiadosti o súťažné podklady musí byť aj doklad ( kópia ) o úhrade.

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  06.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  06.12.2013 10:00
Miesto :  Obecný úrad Matiašovce
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Pri otváraní ponúk sa postupuje podľa § 41 zákona o verejnom
obstarávaní. Otváranie časti ponúk " OSTATNÉ" je neverejné .Otváranie časti ponúk " KRITÉRIA" sa uskutoční v termíne
podľa § 41 ods. 2 zákona o VO . Na otváraní časti ponúk " KRITÉRIA" , sa môžu zúčastníť uchádzači , ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk a splnili podmienky definované pre čast "OSTATNÉ" . Uchádzač ( fyzická osoba )
, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača , sa preukazuje preukazom totožnosti a kópiou dokladu o
oprávnení podnikať , poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti , kópiou dokladu o oprávnení
podnikať a plnou mocou.

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

Áno
OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast , Prioritná os  2 - Energetika , 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
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osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť zaslaná v písomnej forme , vrátane dokladu o úhrade za súťažné
podklady na adresu verejného obstarávateľa , resp. e-mailovú adresu : starosta@matiasovce.sk. 
Súťažné podklady budú uchádzačom zaslané v tlačenej podobe a prílohy na CD po doručení písomnej formy žiadosti o
poskytnutie súťažných podkladov a po pripísaní úhrady za SP na účet verejného obstarávateľa. 
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov bude obsahovať identifikačné údaje záujemcu ( názov , adresa , IČO, e-
mailová adresa ) .

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
15.11.2013
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