VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863
Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Hikel
Telefón: +421 327402305
Email: hikel@nove-mesto.sk
Fax: +421 327402111
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://nove-mesto.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://ttp://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5879
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://josephine.proebiz.com/sk/tender/4197/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com/sk/tender/4197/summary
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Verejné osvetlenie -Zelená voda
Referenčné číslo: 1/2019
Hlavný kód CPV
45300000-0
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Oprava a rozšírenie verejného osvetlenia na hlavných komunikáciách, ktorých osvetlenie je predmetom
projektu je navrhnutá pomocou LED svietidiel (LED; 4000lm 4000K; 25W; 230V; IP65; referenčný výrobok:
INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm) osadených na nových
oceľových stožiaroch 8m. Svietidlá LED budú osadené na výložníkoch dĺžky do 1 m.
Oprava a rozšírenie verejného osvetlenia na vedľajších komunikáciách, ktorých osvetlenie je
predmetom projektu je navrhnutá pomocou LED svietidiel (LED; 2000lm 4000K; 17W; 230V; IP65; referenčný
výrobok: INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm) osadených na
nových oceľových stožiaroch 6m. Svietidlá LED budú osadené na výložníkoch dĺžky do 1 m.
Umiestnenie stožiarov je na v.č.1,2,3.
Realizácia nových rozvodov bude káblami NAYY-J 4x16.
Vzájomná vzdialenosť stožiarov je v súlade s požiadavkou na dosiahnutie priemerného osvetlenia v Lx,
podľa TNI CEN/TR 13201-1:2015 a STN EN 13201-2:2015.
Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.
Výmena zdrojov sa bude prevádzať z vysokozdvižnej plošiny.
Navrhované napájacie vedenie NAYY-J 4x16 bude osadené v zemi v káblovej ryhe viď výkresová časť.
Celková predpokladaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45310000-3
Miesto dodania
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Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Rozvádzače verejného osvetlenia (RVO1, RVO2) musia spĺňať podmienky kladené normou STN EN
60439. Krytie musí byť minimálne IP44, do poručujeme IP54.
V rámci rekonštrukcie VO sa exist. rozvádzač RVO zdemontuje a nahradí novým rozvádzačom RVO1.
Rozvádzač RVO2 je nový riešený v rámci rekonštrukcie VO, umiestnenie rozvádzačov RVO1,2 viď výkresová
časť.
Napájanie nových rozvádzačov RVO1,2 bude zrealizované z existujúcich istiacich rozpojovacích skríň
SR 13 (RVO1), SR 115 (RVO2) pomocou kábla uloženého v zemi NAYY-J 4x16 + uzemňovací pásik FeZn
30x4 viď výkresová časť. Žiadne iné rozvodné zariadenia nie je potrebné realizovať.
Projektované stožiare budú v zemi pomocou svorky SR01, SS a SP1 a FeZn 10 mm na projektované
uzemnenie FeZn 30x4. Okrem toho bude použitá aj ochrana proti atmosférickému prepätiu
pomocou prepäťových ochrán, ktoré budú osadené v päte osvetľovacieho stožiara a v samotnom svietidle
(presná špecifikácia viď výkaz materiálu).
Ochrana osvetľovacích stožiarov pred nebezpečnými účinkami blesku sa vykoná pomocou
uzemňovacieho vodiča FeZn 10 mm, ktorý sa pripojí na uzemnenie okrem toho bude použitá aj ochrana proti
atmosférickému prepätiu pomocou prepäťových ochrán, ktoré budú osadené v samotnom svietidle (presná
špecifikácia viď výkaz materiálu). Jednotlivé stožiare sa pripoja na uzemňovaciu sieť zvodovým drôtom FeZn
f10 mm2.
Rozvody vyhovujú na prúdové zaťaženie, impedančnú slučku a úbytok napätia.
Pred prípadnými výkopovými prácami je potrebné overiť si (a prípadne vytýčiť v teréne) na príslušných
úradoch trasy iných inžinierskych sietí a káblov, s ktorými sa môže výkop dostať do súbehu, križovania alebo
iného kontaktu.
Ochranné pásma vedení
Vzhľadom na situáciu iných rozvodov (voda, kanalizácia, slaboprúd) treba dodržať minimálne
vzdialenosti silového kábla od:
- plynového potrubia - pri križovaní (do 3,0 kp/cm2) min. 20 cm,
- pri súbehu (do 1,0 kp/cm2) min. 40 cm,
- vodovodného potrubia a kanalizácie - pri križovaní min. 30 cm,
- pri súbehu min. 50 cm,
- uzemnenia bleskozvodu - pri križovaní min. 50 cm,
- pri súbehu min. 50 cm,
- od silového kábla NN: - pri križovaní min. 5 cm,
- pri súbehu min. 5 cm,
- od stavby a ostatných stavebných objektov min. 1 m.
Pri výstavbe i po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
500 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.10.2019
Dátum ukončenia: 30.11.2020
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia: 1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32
ods. 2 písm. e) zákona o VO. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zákona o
verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy
uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 podľa §32 ods. 2 písm f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie
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podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname
hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a
jeho platnosťou.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov. Minimálna
požadovaná úroveň štandardov: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť
uvedené,
že za obdobie posledných troch rokov (2016- 2018), alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká
kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke
(dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Verejný obstarávateľ požaduje, aby túto podmienku
uchádzač predložil čestným vyhlásením podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač
vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie
banky. Uchádzač alebo záujemca môže podľa § 33 ods. 2 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 preukázať, že pri plnení Zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať, záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúceho sa osobného postavenia okrem § 32ods. 1 písm. e) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ požaduje
aby, v zmysle § 33 ods. 3 zákona o VO uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Verejný obstarávateľ
môže pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 40 ods. 5 zákona o VO písomne požiadať uchádzača alebo
záujemcu o nahradenie inej osoby , prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú
dôvody na vylúčenie. Uchádzač alebo záujemca je povinný urobiť tak do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu oznámenia za
všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o
predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: zoznamom stavebných prac uskutočnenych za predchadzajucich päť rokov (20142018)doplnenym potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych prac s uvedenim cien, miest a lehôt uskutočnenia
prac a zhodnotenia uskutočnenych prac podľa obchodnych podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- zoznamom minimálne 3 zmlúv na realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je v predmete zákazky,
každá v hodnote min. 100 000 EUR (bez DPH).
podľa § 34 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich pracovníkov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác zákona
podľa § 34 ods. 1 písm.i)- údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za
predchádzajúce tri roky
podľa § 34 ods. 1 písm j)- údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác
podľa § 34 ods. 1 písm.l -uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom,písomnou zmluvou uzavretej medzi uchádzačom a subdodávateľom, počas trvania zmluvy
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 verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté.
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V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa
§ 39. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených týmto jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 6 zákona.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie
sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
uvedených podľa tohto bodu Oznámenia, pokiaľ nie je uvedené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet
zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože
uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky. Preukázanie
certifikácie sa požaduje v zmysle štandardov EÚ.
Zo súťaže bude vylúčený uchádzač, ktorý predloží neúplnú ponuku na dodanie predmetu zákazky.
Uchádzač, ktorý neposkytne požadované doklady, bude vylúčený z výberu verejného obstarávateľa na dodanie
predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.09.2019 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.09.2019 13:30
Miesto: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom, zasadačka 1. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa
na otváraní ponúk s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastane jedna z podmienok uvedených v § 57 zákona o
verejnom obstarávaní.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.08.2019
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