
Obec Nedožeľy - Bľezany, Družstevná ul.č. 367/1,
= :046/5485100:    E-mail : starosta®_nedozerv-bľezanv.sk

V Nedožeroch-Brezanoch, 21.5.2018 Č.k.:4&/2018

Výzva k sút'aži

na pľedloženie cenovej ponuky v ľámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

podľa  § 117, ods.1, Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl-
nenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v aktuálnom znenĺ (ďalej len ZoVO).

A. ldentifikácia veľeinóho obstaľá\/ateľa:

±ľ=ľ%#VD-Eyá367/1,
3.Šú##nv:iui3:n#amnMokú
4. Tel.  : 046/5485100

lčo :  318302
Dlč:   2021162737
PSč: 97212
E+nail: starosta@nedozery-brezany.sk

8. ODis

1. Názov zákazky: „Modeľnizácia veľejného osvetlenia v obci Nedožeľy-Bľezany."

2. Dľuh zákaEky :  uskutočnenie stavebných prác

3. Lehota dodania zákaEky:   do 31.8.2018

4. Pľedpokladaná hodnota zákazky :   137 700,00 €  /bez DPH/,

5. Zdroj finančných pľostriedkov:   vlastné rozpočtové zdroje. Verejný obstarávateľ uhradí celkovú
cenu diela na základe vystavenej faktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude podpísaný
preberací protokol. Splatnosť faktúry je   30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

6. Wliesto ľealizácie zákazky : obec Nedožery -Brezany

7. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky  je vybudovanie modemého verejného osvetlenia  s
použitím   LED technológie.  Súčasný počet 215 ks svietidiel  bude vymenený a doplnený   o 86 ks
svietidiel .  Novú sústavu VO tak bude tvorit' 301  ks LED svietidiel, čím sa vytvoria predpoklady na
dosiahnutie  vyhovujúcich  svetelno-technických  parametrov  na  komunikáciách  v obci  (minimálna
úroveň tr.  ME5 na hlavnej ceste -Nedožerského ul. -  a tr. ME6 na vedľajších komunikáciách)
Vymenené budú tiež výložníky svietidiel na stožiaroch.  Svietidlá budú osadené na už existujúcich
stožiaroch, výhradne pod rozvodom vedenia NN.
Predmetom  výmeny budú tiež 2  ks  rozvádzačov RVO v obci,  ktoré sÚ  osadené  na  podpemých
bodoch   rozvodnej sústavy NN.   V 1  ks  zabudovaného RV0 bude iba renovovaná jeho výzbroj.
V nových RVO bude meracia  jednotka.   istiace a spínacie prvky, astronomický spínač.

9ypj:ac3rveadn?ev'ľan:ááknpzäŤ8.Všcahs€Ídtzoahotzommaatteeríäiiupó:feubd*tékveJ%rnaécho°va:,SuV:ä:Ľ'ka;"Šúmv°p";í,obh°:
tejto Výzvy.
Výsledkom  rekonštrukcie  verejného  osvetlenia  bude  moderné,  úspomé  osvetlenie  LED  svietid-
lami,  s možnost'ou  regulácie výkonu sústavy VO v čase zníženej  premávky,  t.j.  napr.  od 23.hod.
do 04.  hod.  (individuálnou,  resp. centrálnou reguláciou).



Obec Nedožery - Brezany, Družstevná ul.č. 367/1,
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8. Spoločný slovnik CPV :
Hlavný slovník  :  45316110-9 -lnštalovanie osvetlenia ciest

45317300-5 -Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
31520000-7 -Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
32540000-0 - Rozvádzače

9. Povolenie vaľiantných ľiešeni :   nie

10. Rozdelenie predmetu obstarávania : nie

9. Administrativn® infomácie

1.Pogkytovaniesúťažnýchpodkladov:Verejnýobstarávaterposkytnesút'ažnépodklady-výkaz
výmer súčasne s Výzvou na sút'až. Záujemca, ktorý sa prihlási do predmetnti sút'aže na základe
Výzvy zverejnenej  v profile verejného obstarávateTa  na webovej  stránke alebo na  úradnej tabuli
obce,  doručí pisomnú žiadosť o poskytnutie súťažných  podkladov iia adresu uvedenú v časti Ad#ľ#ťnamad*Wó8úen#tir#.SF#:yľ#ťiú.,g7#2aT:edp#n#i.ng#ľnu#u®DT
Mamn Mokrý,  mobil  0905 823 555), alebo zaslané poštou na požadovanú adresu.

2. Miesto a temín  na predkladanie ponúk: ponuky je potrebné zaslať ak3bo osobne doručiť
na adresu verejného obstarávateľa uveclenú v časti A  tak, aby boli v lehote ±g+,e. 2018±0
12.00 hod. doručené na adresu verejného obstarávateľa.

3.Su|S#;dč°###uuľjza±±±g,ene,.±±!!sgsoznačenímĺLjž±±±ažmeQnĹá±a±!::do"čí

na horeuvedenú adresu verejného obstarávateľa a to poštou, kuriérom alebo osobne.
Po upmuti lehoty na predkladanie ponúk nebude už žiadm ponuka prijatá, v pripade takto
doručenej ponuky bude táto neotvorená vrátená uchádzačovi na jeho adresu.

4. Minimálm lehota viazanosti ponuky : 30.11.2018

5. Dátum, čas a miesto otváľania ponúk: 4.6.2018,15.00 hod., OcÚ , v zasadacej miestnosti
obecného úradu NedožeryBrezany.

6. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: podľa § 32, ods.2, písm.e) predložiuľ#nimd###ž###ť#u##äo#orLťr#g#čľT
bo záujemcca nemá sĺdlo v Slovenskej republike a krajina jeho sk]la nevydáva niektoú z dokla-
dov  uvedených  v odseku 2, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradw čest-
ným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

7. Finančné a ekonomické posta\/enie: nevyžaduje sa

8. Technická a odborná spôsobilost': verejný obstarávateľ  vyžaduje od uchádzačov  predložiť
doklad  o  úspešnej  reaľ2ácii  aspoň troch zákaziek  ekvĺvalentnej,  t.j.  približne  podobnej  hodnoty
ako  aj  rozsahu  a  technickej  úrovne,  ktoré  realkoval  uchádzač  v  období  5  rokov  dozadu  od
dátumu    vyhlásenia  tejto  Výzvy.  Toto  predloží  fomou  Čestného  prehlásenia,  v  ktorom  uvedie
názov  zákazky,  dátum  realizácie,  hodnotu  zákazky  a  kontaktné  údft  pre  možnosť  overenia
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ov.  Uvedený doklad Dredloží iba   uchádzač Do obdržaní   oznámenia o úsDešnosti iehoaJ
ponukv.

Úspešný uchádzač sa tiež zaviaže rešpektovat' a dodržavat' „Všeobecné a technické podmienky
pre  využívanie  podpemých  bodov  Stredoslovenskej  energetiky  -  Distribúcie,  a.s.",  ktoré  budú
prílohou ZoD a sú Prílohou č.4 tejto Výzvy.

D. Kritéria `/`/hodnotenia

1. KritériLim na vyhodnotenie ponuky :
Ako úspešná ponuka bude vyhodnotená Donuka s nainižšou cenou
Táto   ponuka   bude   prtiatá,   ostatným   uchádzačom   bude   oznámené,   že   ich   ponuka   nebola
úspešná.

E. SDôsob určonia cenv

1. Cena za predmet zákazky musí b}ď stanovená ako cena za kompletné plnenie zákazky.
2. Cena musí byt' stanovená v súlade s platným zákonom o cenách v znení neskorších predpisov a

vyhlášok.

F. Podmi®nkv týkaiúc® sa zmlu\/\/

1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo (ZoD),  návrh pľedloži uchádzač.
Zmluva musí obsahovať okrem iných náležitostí nasledovné:
a) poskytnutie garancie na svietidlá na dobu  10 rokov
b) záruka na ďelo na obdobie 36 mesiacov
c)  bezplatné  odstránenĺe  porúch  pri  výpadku  min.  10  ks  svietidiel  do  48  hod.  počas  garančnej
lehoty  svietidla,  pri  výpadku  mermj  ako  10  ks  svietidiiel    do  5  pracovných  dní  od  nahlásenía
poruchy počas garančnej lehoty svietidLa.

G. Ďaľšie doDlňuiúce infomácie

1. Použitie  eloktľonickej aukcie:    nie
2. Zákazka vyhradená pr® chriinené dielne alebo chúnené pľacoviská:  nie
3. Dátiim odoslania výzvy na pľedkladanie ponúk: 22.5.2018
4. Náklady na ponuku: znáša uchádzač
5. Obhliadka miesta predmetu zákazky :   obhliadka miesta realizácie zákazky je možná, spolu   s

povereným  pracovnikom  verejného  obstarávateľa.  Je  potrebné  telefonícky  sa  dohodnúť  "  tel.
čísle viď časť A

6. Vysvetľovanie: verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne,  najneskôr do 3
pracovných dní od doručenĺa žiadosti o vysvetlenie, všetkým zaínteresovaným záujemcom, záu-
jemca môže požiadat' o vysvetlenie najneskôr do troch pracovných dní pľed uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk

7. Verejný obstará\/ateľ upozorňuje uchádzačov   na  povinnosť zápisu do Registra partnerov
verejného sektora  podľa Zák.č.315/2016 Z.z.  (§ 11  ZoVO).

H. Podmienkv zrušenia vereiného obstarávania

1. Ani jedna predložená  cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám venejného obstarávateľa, t. j.
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plnenie kritérií presahujú predpokladanú hodnotu zákazky.
2. Uspešný uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené v časti   C ,  body 6. a 8.
3. Nebola predložená ani jedna ponuka.
4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

CH. Obsah Donukv

1.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať
a   -   Vyplnený   ,.KTycí  list."

3:čĹť;::yĹv#i=ť+c
e  -  Doklady na plnenie podmienok účasti
f   -Katalógo\ý list svietidla
g  -  Návrh ZoD

V obci   Nedožery-Brezany, dňa 21.5.2018

Schválil   starosta obce : JUDr.  Martin Mokrý, v .r.

Vypracoval  :  lng.  Kaľol Šátek

Prílohy:  č.1.   Krycí  list
č.2.   Necenený „Výkaz-výmer"
č.3.   Paspor'
č.4   Vyjadrenie k žiadosti o využitie podpemých bodov - SSE - Di§tribúcia, a.s.


