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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.

I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
IČO: 43904157
Budovateľská 2202/10 , 069 01 Snina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská
republika
Kontaktná osoba: Mgr. René Bábela
Mobil: +421 905472006
Telefón: +421 000000000
Fax: +421 000000000
Email: obstaravatel@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vpssnina.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): obchodná spoločnosť založená verejným obstarávateľom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Verejnoprospešné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.5.

II.1.6.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Dodávka osvetľovacích telies pre nasvetlenie miestnych komunikácií v meste Snina
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Snina
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK041
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Účelom zadávania tejto zákazky je zabezpečenie osvetľovacích telies, svietidiel s požadovanými svetelno-technickými
parametrami a úžitkovými vlastnosťami pre uskutočnenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Snina, ktorú bude
realizovať verejný obstarávateľ vlastnými kapacitami. Predmet zákazky pozostáva z dodávky celkom 112 LED svietidiel
podľa špecifikovaných požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
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II.1.7.
II.1.8.
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Hlavný slovník: 31519000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31519100-8
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
112 LED svietidiel podľa špecifikovaných požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky v súťažných
podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 52 845,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 60

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.2.

III.1.4.
III.2.
III.2.1.

III.2.2.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa. Každá platba za poskytnutý tovar sa bude
realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách (EUR), bankovým prevodom na účet dodávateľa, na
základe dodávateľom predložených faktúr.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí preukázať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok
účasti preukáže uchádzač podľa § 26 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti podľa zákona o verejnom
obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie
môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1
zákona. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov a nevydáva
ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona o
verejnom obstarávaní, ako obligatórne podmienky určené zákonom o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti týkajúce sa preukázania finančného a ekonomického postavenia
uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením nasledovných originálnych dokladov alebo
ich overených kopií: 1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky
zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
2. Podľa § 27 ods. 1 písm. c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich. 3. Podľa § 27 ods 1
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. V
prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je
potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska) alebo ECB (Európska
centrálna banka). Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 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 preukáže 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 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
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III.2.3.

dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje preukázanie finančného a
ekonomického postavenia uchádzača za všetkých členov skupiny spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j. doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do
slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad do slovenského jazyka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
1. Podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky
zahraničnej banky/bánk (bánk v prípade, že uchádzač má vedené podnikateľské účty vo viacerých bankách), že
uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré
vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Súčasne uchádzač k
predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie svojho štatutárneho orgánu, že nemá zriadený
účet/účty v inej banke/bankách ako v tých, od ktorých predložil požadované vyjadrenie. Verejný obstarávateľ
neumožňuje nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom
z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej
podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určená podmienka účasti je alternatívne
vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje schopnosť
uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové plnenie predmetu zákazky
vo vzťahu k spôsobu jej financovania. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob financovania predmetu
zákazky verejným obstarávateľom bez možnosti poskytovania preddavkov a určenú lehotu splatnosti faktúr je žiaduce,
aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky za uvedených podmienok. 2. Podľa § 27
ods. 1 písm. c) predloží uchádzač súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky , za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdené miestnym správcom dane.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadované údaje potvrdené
správcom dane slúžia verejnému obstarávateľovi na overenie finančnej stability uchádzača v predchádzajúcom období a
na overenie korektnosti informácií a údajov uvedených uchádzačom v predloženej ponuke. 3. Podľa § 27 ods. 1 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže obrat za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú údaje o obrate
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti
rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky a musí byť preukázaný v minimálnej výške 160.000,00 eur s DPH,
pričom minimálne v jednom hospodárskom roku za preukazované obdobie musí dosiahnuť výšku 50.000,00 eur s DPH.
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate z dodania
tovarov rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky
účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom
o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny obrat za preukazované obdobie bol určený aplikáciou optimalizovaného
princípu proporcionality podmienok účasti.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukáže technickú, alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: 1.
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné
vyhlásením záujemcu o ich dodaní podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu, resp. splnomocnenou osobou
záujemcu. 2. Podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní vzorkami, opismi a fotografiami
výrobkov, ktoré sa majú dodať v rámci dodania predmetu zákazky. 3. Podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2. zákona o
verejnom obstarávaní vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie (§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
§ 4 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.). 4. Podľa §
29 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže
technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením príslušného certifikátu (dokumentu), že je držiteľom platného
certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001 alebo porovnateľného certifikátu pre požadovaný predmet zákazky s
možnosťou udelenia certifikátu pre oblasť dodávka a montáž osvetľovacích, telekomunikačných a energetických sústav,
pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskej
únie. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001 alebo jeho ekvivalentu
predloží podrobný a úplný opis opatrení na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti zabezpečuje kvalitné plnenie predmetu zákazky uchádzačom prostredníctvom overenia zavedených
postupov riadenia kvality. Uchádzač môže na preukázanie technickej 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 môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou
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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 písm. f ) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú budú kapacity
uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
verejný obstarávateľ požaduje preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača za všetkých členov skupiny
spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j.
doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
1. zoznamom dodávok tovaru uchádzač preukáže uskutočnenie rovnakých, alebo obdobných zákaziek ako je
požadovaný predmet zákazky, týkajúcich sa dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného ako je predmet zákazky v
období predchádzajúcich troch rokov v minimálnej sumárnej hodnote 150.000,00 eur s DPH za preukazované obdobie.
Pri každej zmluve musí byť uvedená adresa a obchodné meno odberateľa, opis predmetu plnenia zmluvy, z ktorého
musí vyplývať, že zadaná zákazka bola rovnaká alebo obdobná, ako je predmet zákazky, dátum uzatvorenia zmluvy,
dobu trvania zmluvy, dohodnutá zmluvná cena uvedená v eurách bez DPH, skutočne fakturovaná cena, v prípade
rozdielu medzi zmluvnou a skutočne fakturovanou cenou zdôvodnenie tohto rozdielu, meno a telefón kontaktnej osoby
odberateľa u ktorej je možné poskytnuté údaje a informácie overiť, potvrdenie pravdivosti uvedených údajov podpisom
oprávnenej osoby odberateľa a odtlačok pečiatky v prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ. V prípade, že
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, uchádzač
predloží čestné prehlásenie o uskutočnení dodávok s uvedením relevantného dôvodu, prečo odberateľ nemohol dôkaz o
plnení potvrdiť. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky overuje predchádzajúce minimálne skúsenosti
uchádzača s dodaním predmetu zákazky a zároveň zabezpečenie plynulej dodávky požadovaného rozsahu predmetu
zákazky pri realizácii kúpnej zmluvy. 2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie funkčných vzoriek svietidiel, ktoré
uchádzač dodá na základe kúpnej zmluvy. Predložené vzorky musia spĺňať všetky určené požiadavky na predmet
zákazky. Pre potreby odskúšania ako aj merania musia byť predložené vzorky funkčné a musia byť presne tých
parametrov, ktoré uchádzač deklaruje vo svojej ponuke a predloženom svetelno technickom výpočte. Odôvodnenie
potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určená podmienka
účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti
zabezpečuje adekvátnu kvalitu navrhovaných výrobkov podľa určených minimálnych požiadaviek určených verejným
obstarávateľom a v súlade s ponukou uchádzača. Uchádzač musí predložením vzoriek LED svietidiel preukázať ním
deklarované parametre na príslušných vzorkách a tým aj dostatočnú skúsenosť s dodávaním tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.2.
IV.2.1.

IV.2.2.

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Cena bez DPH za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách - 60
2. Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v dňoch odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy podľa platného právneho
poriadku Slovenskej republiky, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy podľa
platného právneho poriadku Slovenskej republiky - 10
3. Prevádzkové náklady vyjadrené navrhovaným celkovým inštalovaným príkonom všetkých dodaných svietidiel vrátane
všetkých predradných zariadení, pri splnení požadovaných svetelno-technických parametrov určených vzorovým
výpočtom - 30
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Podrobnosti o podmienkach uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač vo svojej
ponuke uvedie meno a priezvisko osoby zodpovednej za účasť v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a
telefonický kontakt.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
012013
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
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IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.03.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
27.03.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 30.06.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 27.03.2013 10:15
Miesto (ak sa uplatňuje)
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

VI.4.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1. Spôsob vyžiadania a prevzatia súťažných podkladov: Záujemca doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady
vyhotovenú v slovenskom jazyku na adresu verejného obstarávateľa v lehote určenej na predkladanie žiadostí o súťažné
podklady. Na základe takto doručenej žiadosti o súťažné podklady bude každému záujemcovi umožnený prístup k
súťažným podkladom a všetkým ďalším dokumentom patriacim k zadávanej zákazke výlučne v elektronickej forme po
jeho prihlásení na portáli https://www.eaukcie.sk/snina/. 2. Podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní sa ponuka
predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk určených verejným obstarávateľom, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť
ponuky, označenú slovom "Ostatné. 3.Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk, zriadená verejným
obstarávateľom podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí
ponuku a časť ponuky, označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia na
vyhodnotenie ponúk označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky,
označenej ako "Ostatné" komisia na vyhodnotenie ponúk vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní,
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky aj vo vyhodnotení
splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 4. Otváranie častí ponúk,
označených ako "Kritériá" vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v
platnom znení. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli z tohto postupu zadávania zákazky vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom,
ktorých ponuky neboli vylúčené, pričom medzi odoslaním tohto oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako
"Kritériá", bude verejným obstarávateľom dodržaná minimálna lehota päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ umožní
účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola z tohto postupu zadávania zákazky vylúčená. Komisia na vyhodnotenie
ponúk overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. 5. Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom písomne vyzvaný na
uzavretie zmluvy. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Dátum odoslania tohto oznámenia
24.02.2013
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