Výzva na predkladanie ponúk

spracovaná v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon)
(ďalej len „Výzva“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a osoby poverenej výkonom verejného
obstarávania
1.1 Verejný obstarávateľ
Názov:
Obec Vlčany
Sídlo:
Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany
IČO :
00306312
DIČ :
2021024082
Zastúpený:
Ing. János Restár, starosta obce
Telefón:
+421 31 77 94 201
Mobil:
+421 915 741 138
E-mail:
starosta@obecvlcany.sk
Osoba poverená VO:
Ing. Július Kelemen
Telefón:
+421 31 7704193
Mobil:
0905607388
E-mail:
koodis.sala@koodis.sk
(ďalej len verejný obstarávateľ)
2. Preambula
Verejný obstarávateľ sa rozhodol zrealizovať práce spojené s rekonštrukciou
a dobudovaním, prevádzkovaním a údržbou verejného osvetlenia v obci Vlčany na 12ročné obdobie. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ realizuje výber dodávateľa
stavebných prác a poskytnutie služby, a to v zmysle § 117 Zákona postupom zadávania
zákazky s nízkou hodnotou.
3.

Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodanie služby v zmysle § 3 ods. 3 Zákona.

4. Predmet zákazky
4.1 Názov zákazky
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, prevádzka a údržba verejného
osvetlenia v obci Vlčany“.
4.2 Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie elektroinštalačných prác vykonávaných za
účelom rekonštrukcie a modernizácie existujúceho verejného osvetlenia v obci Vlčany
a poskytovanie služieb prevádzky a údržby.
Podrobné vymedzenie zákazky je predmetom bodu 10.1 až 10.3 tejto Výzvy.
4.3 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety
z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka
Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
45111300-1
Demontážne práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45316100 - 6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45316110-9
Inštalovanie osvetlenia ciest
50232110-4
Prevádzka verejného osvetlenia
50232100-1
Údržba pouličného osvetlenia
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5. Komplexnosť dodávky a predloženie variantných riešení
5.1 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
5.2 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
6. Predpokladaná hodnota zákazky, zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky
6.1 Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v sume 162.500,00 Eur bez DPH
6.2 Zdroj finančných prostriedkov
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok, za plnenie
predmetu a poskytnuté služby počas 12 rokov od ukončenia montážnych prác a prevzatia
ukončenej realizácie bude verejný obstarávateľ uhrádzať zhotoviteľovi mesačne čiastku vo
výške 1/144 z celkovej ceny po dobu 12 rokov.
6.3 Zmluvné a platobné podmienky
Viď. návrh Zmluvy– tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
7. Výsledok postupu verejného obstarávania a typ zmluvy
Výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude Zmluva uzatvorená medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Návrh Zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
8.1 Miesto uskutočnenia elektroinštalačných stavebných prác
Katastrálne územie Obce Vlčany. Elektroinštalačné práce sa uskutočnia na všetkých
uliciach obce.
8.2. Termín realizácie stavebných prác
Do 120 kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami
a údržbu a prevádzku v lehote 12 rokov od ukončenia montážnych prác.
9. Obhliadka staveniska
Obhliadka miesta realizácie stavebných prác je možná v lehote na predkladanie ponúk
v termíne dohodnutom so starostom obce Vlčany Ing. János Restár v pracovných dňoch
v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Kontaktné údaje sú uvedené v bode 1.1. tejto Výzvy.
10. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služby zabezpečujúcej energetickú efektívnosť
systému verejného osvetlenia v obci Vlčany, vrátane modernizácie, rekonštrukcie,
prevádzky a údržby aktívnych prvkov systému (svietidiel), garantovanie výšky
projektovaných úspor, monitorovanie dosiahnutej energetickej efektívnosti a zabezpečenie
odborného dozoru modernizovanej technológie počas celej doby trvania zákazky.
10.1 Poskytovateľ vykoná na vlastné náklady rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia, ktorej súčasťou sú:
- výmena 351 pôvodných svietidiel (6 ks žiarivka 36W, 187 ks sodíková výbojka
50W, 70 ks sodíková výbojka 70W, 54 ks sodíková výbojka 100W, 25 ks
žiarovka 60W, 1 ks žiarovka 100W, 2 ks LED 30, 6 ks LED50 ) na svietidlá
s LED technológiou umiestnených na existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia,
- rozšírenie sústavy verejného osvetlenia na 477 ks nových svietidiel - (viď
Minimálna technická špecifikácia LED svietidiel),
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-

osadenie 2 ks nových oceľových stĺpov verejného osvetlenia,
prevádzka systému verejného osvetlenia počas dĺžky trvania projektu,
údržba zariadení verejného osvetlenia počas dĺžky trvania projektu,
poistenie zariadení verejného osvetlenia na dobu 12 rokov,
nové výložníky a pripájacie káble k svietidlám,
odborná likvidácia starých svietidiel ako nebezpečného odpadu,
garancia na svietidlá počas celého zmluvného obdobia,
odstránenie prípadných porúch do 5 dní od nahlásenia poruchy,
úspora CO2 minimálne 25 t/rok,
zapojenie projektu modernizácie verejného osvetlenia do programu SlovSeff za
účelom získania finančného príspevku,
po uplynutí doby trvania projektu umožnenie odkúpiť svietidlá za celkovú cenu
1,- €.

10.2. Minimálna technická špecifikácia LED svietidiel:
a) 336 ks svietidiel s nasledovnými parametrami:
Svietidlo – napájač samostatný (modul bez vlastného predradníka), integrovaný LED
modul, materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka, šošovka – polykarbonát,
Kód krytia IP – IK08, vstavaná šošovka IP66, náhradná teplota chromatickosti LED
max. 4000 K, farba svetelného zdroja 33 neutrálna biela, svetelný tok – 2300 lm,
výkon 18 W, výkon svietidla: 125 lm/W, rozsah prevádzkovej teploty - 40˚až +50˚C.
b) 106 ks svietidiel na hlavnú ulicu s nasledovnými parametrami:
Svietidlo – vrátane napájača, materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka,
materiál krytu šošovky - tvrdené sklo, Kód krytia IP – IK08, ochrana pred vniknutím
prachu a odolnosť proti prúdu vody IP66, náhradná teplota chromatickosti LED max.
4000 K, farba svetelného zdroja 740 neutrálna biela, svetelný tok – 4600 lm, výkon
39 W, výkon svietidla: 118 lm/W, rozsah prevádzkovej teploty - 40˚až +35˚C.
c) 25 ks parkových svietidiel s nasledovnými parametrami:
Svietidlo – integrovaný LED modul, Krytie IK10, ochrana pred vniknutím prachu
a odolnosť proti prúdu vody IP66, rozsah prevádzkovej teploty - 20˚až +35˚C,
výkon 20W, svetelný tok- min 1145 lm, náhradná teplota chromatickosti LED max.
4000 K, materiál vysokotlakový odliatok hliníka, kryt – odolný proti nárazom.
d) 4 ks reflektorov s nasledovnými parametrami:
Napájač – integrovaný, svetelný zdroj – integrovaný LED modul, materiál telesa:
tlakový odliatok hliníka, kryt- sklo, optika – symetrická, náhradná teplota
chromatickosti LED max. 4000 K, výkon 80W, svetelný tok 8000 lm.
e) 6 ks reflektorov s nasledovnými parametrami:
Napájač – integrovaný, svetelný zdroj – integrovaný LED modul, materiál telesa:
tlakový odliatok hliníka, kryt - sklo, optika – symetrická, náhradná teplota
chromatickosti LED max. 4000 K, výkon 40W, svetelný tok 4000 lm.
10.3 Technická a odborná spôsobilosť
a/ Uchádzač musí mať oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení elektrických.
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10.4. Ak sa v tejto Výzve vrátane jej príloh uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením. Ekvivalentné riešenie musí disponovať minimálne takými
technickými, obsahovými a ostatnými parametrami resp. vlastnosťami, ktoré boli
verejným obstarávateľom požadované a ktoré nezníži požadovanú kvalitatívnu úroveň
prác a zabudovaných výrobkov – tovarov a technologických zariadení v žiadnom
ohľade.
11. Komunikácia a vysvetlenie Výzvy
11.1
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
11.1.1 Komunikáciu a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi kontaktnou osobou
verejného obstarávateľa a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom
pošty alebo iným prepravcom, faxom, elektronicky alebo telefonicky, resp. ich
kombináciou. Výzva bude zverejnená i na webovej stránke obce. V prípade potreby si
záujemca môže požiadať o zaslanie návrhu Zmluvy vo formáte WORD od Ing. Júliusa
Kelemena na adrese koodis.sala@koodis.sk.
11.1.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi bude
prebiehať prevažne písomne elektronickou formou. Uchádzač vo svojej ponuke v rámci
identifikačných údajov uvedie poverenú kontaktnú osobu a jej e-mailovú adresu,
prostredníctvom ktorej bude prebiehať komunikácia s verejným obstarávateľom.
11.1.3 Zasielanie žiadostí, poskytovanie vysvetlení a realizácia ďalšieho toku informácií
v rámci dorozumievacieho procesu sa bude uskutočňovať elektronickou formou, okrem
prípadov, keď spôsob doručenia bude stanovený inou formou, napr. poštou. V prípade
doručenia písomností, resp. informácií elektronickou poštou (e-mailom) na vyžiadanie
obstarávateľskej organizácie je záujemca alebo uchádzač povinný potvrdiť ich
doručenie osobitnou odpoveďou preukazujúcou doručenie.
11.1.4 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení a informácia o výsledku vyhodnotenia
ponúk sa uskutoční výhradne poštovou zásielkou alebo osobným doručením.
11.1.5 Telefonická a osobná komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do
15.00 h.
11.2

Vysvetlenie Výzvy
V prípade, ak niektorý zo záujemcov požiada o vysvetlenie Výzvy, verejný obstarávateľ
ju poskytne všetkým záujemcom, ktorým bola zaslaná Výzva v lehote najneskôr tri
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

12. Obsah cenových ponúk
Cenové ponuky musia obsahovať:
12.1 Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto
podnikania, korešpondenčná adresa; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a
sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu (IBAN); kontaktná osoba, kontaktné
telefónne číslo, email.
12.2 Cenová ponuka s ocenením všetkých položiek podľa rozpisu v bode 10.1 až 10.3.
podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Výpočet celkovej
ceny a výška splátky za obdobie 12 rokov ( mesačné splátky).
12.3 Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar a poskytovať služby v
rozsahu podľa predmetu zmluvy (Živnostenský list, Výpis z OR, atď.).
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12.4 Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
zariadení elektrických a platný certifikát kvality alebo ekvivalent (postačuje fotokópia).
12.5 Návrh Zmluvy o dielo v jednom origináli spracovaný v zmysle tejto Výzvy. Citovaný
dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
12.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla.
13. Spôsob určenia ceny
13.1 Cena sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
13.2 Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú cenu, do
ktorej bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v
aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase
fakturácie. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH,
ale uvedie len Celkovú cenu.
13.3 Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky.
13.4 Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria.
13.5 Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, musí byť stanovená v zmysle
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
14.

Spôsob hodnotenia cenových ponúk
Cenové ponuky predložené uchádzačmi sa budú hodnotiť nasledovne:
14.1 V prvej fáze na základe predložených dokladov verejný obstarávateľ vyhodnotí
jednotlivé ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti uchádzačov. Verejný
obstarávateľ v procese vyhodnotenie podmienok účasti uchádzačov bude postupovať
primerane v zmysle § 40 Zákona.
14.2 V druhej fáze sa predložené ponuky vyhodnotia z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúčia sa ponuky, ktoré nie sú úplné,
ktoré nezodpovedajú špecifikáciám stanovených verejným obstarávateľom v tejto Výzve
alebo z ktorých nie je možné posúdiť súlad všetkých parametrov a špecifikácií uvedených
v jednotlivých častiach tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ v procese vyhodnotenie ponúk
bude postupovať primerane v zmysle § 53 Zákona.
14.3 V tretej fáze sa vyhodnotia cenové ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené. Kritériom
na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia celková zmluvná cena za realizáciu
predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné
miesta. Úspešným sa stane uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú zmluvnú cenu za
realizáciu predmetu zákazky.
15. Lehota a spôsob predloženia cenových ponúk
15.1 Cenové ponuky musia byť doručené na nižšie uvedenú kontaktnú adresu najneskôr do
14:00 hod. dňa 2.9.2019.
Kontaktná adresa doručenia: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 92701 Šaľa.
Osoba poverená VO – Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388.
15.2 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci
je termín doručenia ponuky.
15.3 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatného, nepriehľadného obalu/obálky. Obal musí
byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a musí
obsahovať nasledovné údaje:
- Adresu doručenia - KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 92701 Šaľa, na
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základe poverenia verejného obstarávateľa,
- Názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača,
- Označenie “Súťaž - neotvárať ”,
- Označenie heslom zadávania zákazky s nízkou hodnotou „VEREJNÉ OSVETLENIE
VLČANY“
15.4 Uchádzač do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže predloženú ponuku
dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť.
15.5 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu podľa bodu 15.1 tejto Výzvy. Doplnenú, zmenenú alebo inak
upravenú ponuku je potrebné v lehote na predkladanie ponúk doručiťna kontaktnú adresu
verejného obstarávateľa podľa bodu 15.1.
16.

Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 3.9.2019 o 8:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Kancelária spol. KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, Šaľa

17.

Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú stanovené nasledovne:
Ponuková cena s DPH ............................................................................................. 100 %

18.

Lehota viazanosti ponúk
31.12.2019

19.

Ďalšie informácie
16.1 Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení cenových ponúk oznámi všetkým
uchádzačom výsledok vyhodnotenia VO.
16.2 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača o účinnú súčinnosť pri podpise
zmluvy.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávanie tejto zákazky zrušiť
v hociktorej fáze jej zadávania. Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú
uchádzači/záujemcovia v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému
obstarávateľovi.

20.

Splnomocnená osoba na VO
Ing. Július Kelemen

Vo Vlčanoch, dňa 14.8.2019
Schválil: Ing. János Restár
starosta

Prílohy:
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Príloha č. 1: Návrh Zmluvy
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