Obec Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Obid, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Obid
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Obid
Sídlo: č. 711, 94352 Mužla
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Vajda, starostka obce
IČO:

36105058

Tel.:

+421 36 7582187

E-mail: starosta@obid.sk
Internetová stránka: www.obid.sk
2.

Kontaktná osoba verejného obstarávania: Ing. Gabriel Radošicky,
gabriel.radosicky@gmail.com; +421 908 247 172

3.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných, nepoužívaných uličných svetidiel,
vrátane dopravy na miesto plnenia, demontáž a inštalácie, uvedenia prístrojov do prevádzky a
zaškolenia personálu. V rámci zákazky bude modernizované verejné osvetleniev obci Obid,
uchádzač demontuje 145 ks svietidiel a 145 ks výložníkov, dodá 191 ks nových celohliníkových
svietidiel – uličné svietidlo LED 30 W 95 ks, uličné svietidlo LED 20 W 96 ks, krytie svietidla min. IP
65, odolnosť IK 08, svietivosť min 110 lm/W, farba svetla neutrálna biela, efektívna životnosť L80
F10 pre 100 000 hodín, prepäťová ochrana min. 6kV, ochrana proti prehriatiu a kondenzácii vody
vo svietidle, záruka daná výrobcom svietidla 15 rokov a 2 ks. reflektorov - krytie min. IP 65, výkon
svietidla min. 50W, svietivosť min. 120 lm/W, trieda ochrany I., farba svetla neutrálna biela, dodá
191 ks výložníkov a zabezpečí ostatný drobný inštalačný a spojovací materiál, montážne práce,
demontuje 3 ks RVO, namontuje 2 ks nových RVO podľa príslušného výkazu.
Výrobky/Svietidlá musia disponovať s certifikátmi ENEC/ENEC+, ktorá potvrdzuje pre výrobky
zhodu s Európskymi normami pre elektrických produktov. Certifikáty musia byť vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie
zhody.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí výkaz-výmer v prílohe.

4.

Druh zákazky a CPV kód:
Tovary. CPV: 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo podľa prílohy č. 2.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 56 298,00 EUR bez DPH

7.

Miesto dodania predmetu zákazky:

8.

Lehota na dodanie a dokončenie predmetu zákazky: 3 mesiace od prevzatia staveniska.

Celá sieť verejného osvetlenia v obci Obid

9.

Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
Verejného obstarávateľa.

10. Lehota na predloženie ponuky: 12.04.2021, do 9:00
Ponuka musí byť doručená do tohto termínu!
11. Spôsob predloženia ponuky: podľa výberu uchádzača: poštou, osobne alebo emailom
Poštou/osobne na Obecný úrad Obid
Elektronicky na emailovú adresu: gabriel.radosicky@gmail.com. E-mailom predložené ponuky
budú potvrdené odpoveďou.
12. Podmienky účasti:
a.

Uchádzač musí byť oprávnený na realizáciu zákazky.

b.

Uchádzač musí preukázať, že disponuje s odborne spôsobilou osobou “Elektrotechnik” na
riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v zmysle § 24 vyhlášky Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických
zariadeniach.

c.

Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcie tri roky odo dňa zverejnenia výzvy
realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vo
finančnom objeme súhrnne min. 50.000,- € bez DPH (požadovanú hodnotu je možné
preukázať prostredníctvom viacerých zrealizovaných zákaziek). Pod zákazkami
rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú inštalácie nových verejných
osvetlení; modernizácie a rekonštrukcie existujúcich verejných osvetlení.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritérium: najnižšia cena
Spôsob a pravidlá vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba
jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční iba u uchádzača umiestneného na prvom mieste podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk. Ak uchádzač, alebo jeho ponuka bude vylúčená, tak verejný obstarávateľ
postúpi k vyhodnocovaniu ďalšieho uchádzača v poradí, atď.
Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na doplnenie alebo vysvetlenie ponuky, ak z predložených
dokumentov nie je možné určiť splnenie podmienok účasti, parametre ponúkaných výrobkov alebo
ponuka nebude obsahovať všetky požadované náležitosti. Ako platná ponuka bude akceptovaná
iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak
ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku
a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka
dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
V prípade, ak sa vo výzve alebo jej prílohách uvádza presný typ výrobku, výrobný postup, je
uchádzač oprávnený predložiť ekvivalent spĺňajúci minimálne technické parametre uvedeného
výrobku.
Označenie ponuky: “Cenová ponuka - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Obid”
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová
stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá – úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a cenová ponuka“ podľa prílohy
č.3.

b.

Rozpočet vypracovaný na základe výkazu výmer (príloha č.1) s doplnením presných
typov výrobkov.
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c.

Katalógové listy ponúkaných svietidiel, s všetkými požadovanými údajmi o svietidle a
certifikáty ENEC a ENEC+, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými
osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody

d.

Fotokópia dokladu o oprávnení realizovať zákazku (nepovinné, odporúčané - verejný
obstarávateľ overuje údaje cez verejne dostupne registre. U právnických osôb napr. výpis
z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.

e.

Fotokópia osvedčenia odborne spôsobilej osoby “Elektrotechnik” + Čestné vyhlásenie
tejto osoby, z ktorého musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu.

f.

Zoznam záziek obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za
predchádzajúce tri roky odo dňa zverejnenia výzvy tak, aby súhrnne boli v hodnote
minimálne 50.000,- € bez DPH. V zozname musí byť uvedené obchodné meno alebo
názov, sídlo a identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý
predmet aj stručná identifikácia (opis) predmetu, cena bez DPH, lehota uskutočnenia
prác (začatie a ukončenie - min. mesiac a rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre
overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou.

g.

Podpísaný Návrh zmluvy podľa prílohy č. 2

15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
b) Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou
miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Miesto dodania zákazky je
verejne dostupné.
c) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom v zmysle ZVO, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona a ak má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaní (Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora).

V Obide, dňa 22.03.2021

..........................................................
Ing. Monika Vajda, starostka obce
Prílohy:
Príloha č. 1 – Vvýkaz-výmer
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 - Dotazník uchádzača a cenová ponuka
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