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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
Č. j.:   1045 /2015 

 
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov  na dodanie  stavebných prác  s názvom: 
 

„Rozšírenie verejného osvetlenia – Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov potok“  

 

ODDIEL   I.  VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  

I. 1.     Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Názov:                  Obec Olešná  

     Sídlo:                     Olešná č. 493, 023 52  okr.: Čadca  

     Zastúpený:             Štefan Cudrák – starosta obce  

     Kontaktné miesto: Obecný úrad Olešná č. 493, 023 52 

     IČO:                      00314161 

     DIČ:                      2020553172 

     Telefón:                  041/4346121 

     Mobil:                     0908 925 997 

     Kontaktná osoba:   Štefan Cudrák – starosta obce   

     E-mail:                   urad@obecolesna.sk  

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:  http://www.obecolesna.sk  

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.  

Súťažné a doplňujúce podklady  možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.  

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

     

I. 2.  Druh verejného obstarávateľa:    Obec  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:    § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z. z.  

 

ODDIEL   II:          PREDMET  ZÁKAZKY  

II.1. Predmet zákazky: „Rozšírenie verejného osvetlenia – Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov 

potok“ 

Predmet zákazky sa člení na 3 časti:  

 časť 1:   elektromontáže  

 časť 2:   zemné práce pri extr. mont. prácach  

 časť 3:   ostatné  

Ponuku je potrebné predložiť na všetky položky každej časti predmetu zákazky. Ponuka predložená len na 

časť položiek, nebude zaradená do vyhodnotenia a  bude sa k nej pristupovať ako keby nebola predložená.  

 

II.  1. 1.  Typ zmluvy:   Zmluva o dielo  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov.  

 

II.  2.  Miesto dodania predmetu zákazky:  obec Olešná v časti  pod  Priečnicou, Grečmalov  potok   

 

II. 3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  Stavebné  práce – rozsah predmetu zákazky je 

definovaný vo výkaze výmer  na rozšírenie verejného osvetlenia – Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov 

potok, a to  v  prílohe  č. 1 Slepý rozpočet – výkaz výmer, v priloženom formáte  „pdf.“ a ku zákazke je 

projektantom Ing. Patrikom Halfarom, vypracovaná projektová dokumentácia z mesiaca 08/2015. Projektová 

dokumentácia je záväzná v celom rozsahu, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo a uchádzačom je 

k nahliadnutiu v budove Obecného úradu v Olešnej v stránkových hodinách.  
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II.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný kód:  45316110-9    Inštalovanie osvetlenia ciest- verejné osvetlenie;  60000000-8 Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu) 

II.5. Celkové množstvo alebo rozsah:   v zmysle uvedeného výkazu výmer 

 

II.6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť 

 

II.7. Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

II. 8.  Predpokladaná  hodnota zákazky: 

 

5.100,00 €  EUR  s  DPH 

  

ODDIEL  III.  PODMIENKY ÚČASTI - OSOBNÉ  POSTAVENIE 

 

III. 1.  Podmienky účasti -  Osobné postavenie  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia  podmienok  účasti: 

 

( 1 )   Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade 

s ustanovením § 26 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

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, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 

teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné 

konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. 

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných povinností, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

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 
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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. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom 

rozhodnutia, 

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 výkonom 

rozhodnutia. 

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku (1) 

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace 

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 

e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu 

f) písm. h)  čestným vyhlásením 

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením 

 

ODDIEL  IV.     POSTUP  

IV.1.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Termín dodania  predmetu zákazky bude upravený v Zmluve o dielo  

Predpokladané ukončenie termínu:         11/2015 

 

IV.2 .Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude  uvedený  tiež v slovenskom jazyku. 

 

IV.3. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 

 

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 13.10.2015  do 15.00 hod.  e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bod 

I. 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy. 

 

Záujemca predloží ponuku v uzatvorenej obálke  označenej  názvom: VEREJNÁ  SÚŤAŽ  a  s uvedením  hesla:  

 „Rozšírenie verejného osvetlenia – Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov  potok“ -  

NEOTVÁRAŤ. 

 

Ponuka, ktorá bude predložená   po  uplynutí  uvedenej lehoty  bude vrátená   uchádzačovi  neotvorená.  

 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.10.2015 

 

IV.4. Cena  

Cena  na predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v  eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH  

a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH. Ak uchádzač  nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu  

celkom. Na skutočnosť, že nie je  platcom  DPH upozorní verejného obstarávateľa. Cena za celý predmet  

zákazky je maximálna a nebude možné ju upravovať dodávateľom  smerom hore.  

 

IV.5. Návrh zmluvy 

Návrh  Zmluvy o dielo  bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 
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IV.6. Podmienky financovania: 

Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je min. 14 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 

90%  zo sumy  zákazky  bude  financovaných  zo  štátnych  zdrojov  a  10%  zo sumy  tvoria  vlastné   zdroje   verejného obstarávateľa (podľa 

schváleného  rozpočtu obce Olešná).  

 

 

IV.7.  Požadované doklady: 

Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať   službu, ktorá je predmetom tejto výzvy : 

(Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR, platné oprávnenie na montáž, opravy 

a údržbu uvedených zariadení podľa § 14 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 a 4 zákona č. 154/2013 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnenie na montáž, opravy a údržbu 

uvedených vedení od IP v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 4, kvalifikáciu zamestnancov v zmysle 

vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ( v aktuálnom znení), minimálne jeden z nich musí spĺňať § 23 elektrotechnik 

na riadenie činností a ostatní § 22 samostatný elektrotechnik na príslušnú napäťovú hladinu podľa vedenia 

prenajímateľa  a pod.) Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia 

bude požadovaná iba od úspešného uchádzača. 

 

IV. 8. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je  najnižšia cena celkom za predmet zákazky – „Rozšírenie verejného osvetlenia – 

Olešná v časti pod Priečnicou, Grečmalov potok“  a  splnenie podmienok v zmysle oddielu III.  1. bod (1).     

 

IV. 9 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a otváranie ponúk:  

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania bude vylúčený 

uchádzača, ktorý v ponuke nepredložil doklady: 

 uvedené v bode IV. 7 tejto výzvy,  

 predložil  neplatné doklady,  

 poskytol nepravdivé  alebo skreslené informácie  

 nespĺňa podmienky  uvádzané v sekcii  III. 1, bod (1) a bod (2) 

 

Dátum a čas otvárania ponúk:  14.10.2015 o  17.00 hod.  

 

Miesto  otvárania ponúk:        Obecný úrad Olešná, Olešná č. 493 – zasadacia miestnosť  

 

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

IV. 10 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

1.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky 

nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 

2.  Náklady, spojené s účasťou v súťaži, znáša v plnej miere uchádzač.  

 

3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť spracovaná 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

 

  

 V Olešnej,  dňa:   21.09.2015 

  

Dátum odoslania výzvy: 21.09.2015       

                                                                                                    Štefan  Cudrák  

                         starosta obce  
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Príloha č. 1:  Slepý rozpočet – výkaz výmer vo formáte „pdf“  

 

 


