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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Mobil: +421 917990119
Telefón: +421 417063203
Fax: +421 417231912
Email: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Modernizácia a rekoštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Vybrané mestské časti mesta Žilina: Považský
Chlmec, Vranie, Zástranie.
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú stavebné práce - modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí
mesta Žilina v rámci hlavného cieľa projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia Považský Chlmec,
Zástranie a Vranie za účelom zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia a zníženia jeho energetickej náročnosti.
Odovzdanie technickej dokumentácie v slovenskom jazyku, záručný servis a zaškolenie je súčasťou predmetu zákazky.
Podrobná špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a
B.4 Projektová stavby.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45310000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31500000-1, 31600000-2, 31213000-2, 80511000-9
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah požadovaných prác je špecifikovaný v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B. 4 Projekt
stavby súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 220 620,1100 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č.
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25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, čo preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. 4 alebo 5 v zmysle § 19 ods. 3.
Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom ÚVO môže predložiť platné potvrdenie o zapísaní, podľa dátumu
jeho vystavenia aj s doplňujúcimi dokladmi tak, by preukázal splnenie všetkých podmienok. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia predkladá každý člen
skupiny. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v zmysle § 26
zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží v zmysle:
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
§ 27 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní prehľad 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.
§ 27 ods.1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za
posledné tri ukončené hospodárske roky.
Odôvodnenie:
Podmienku účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná
zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, uchádzač týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky.
Podmienka účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní je v súlade s ustanovením § 27 zákona
o verejnom obstarávaní primeraná a uchádzač týmto preukáže svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s
plnením predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehoty splatnosti faktúr. Verejný
obstarávateľ sa uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným uchádzačom.
Podmienka účasti v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní je v súlade s ustanovením § 27 zákona o
verejnom obstarávaní primeraná rozsahu zákazky a verejný obstarávateľ predložením požadovaných výkazov overuje
finančnú stabilitu uchádzačov a ich schopnosť plniť svoje záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K § 27 ods.1 písm. a) podmienka je splnená, ak uchádzač predloží
vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac
podnikateľských účtou vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, 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 a jeho účet/účty nie sú predmetom
exekúcie. Súčasne je potrebné k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača,
v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť
požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v
príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách.
K § 27 ods.1 písm. d)) podmienka je splnená, ak uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate za posledné tri
ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch (§ 23 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.),
resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla. Za osvedčenie príslušným správcom dane sa považuje
označenie kolkom alebo iným spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad; za osvedčenie sa nepovažuje
označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ bude akceptovať označenie
dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v minulosti osvedčený správcom dane a takto osvedčený doklad bude
predložený v úradne osvedčenej kópii. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny súhrnný obrat 1 200
000,00 EUR za posledné tri ukončené hospodárske roky. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dosiahnutého
obratu pri Výkaze ziskov a strát prostredníctvom obratu za tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb uvedených v
riadku 05 Výkazu; v prípade výkazu o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom príjmov z predaja výrobkov a služieb v
riadku 02 výkazu.
K § 27 ods.1 písm. c) podmienka je splnená, ak uchádzač predloží súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkov za
posledné tri ukončené hospodárske roky. Verejný obstarávateľ vyžaduje príslušným správcom dane osvedčenú kópiu
súvahy alebo výkazu a záväzkov. Za osvedčenie príslušným správcom dane sa považuje označenie kolkom alebo iným
spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad; za osvedčenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o
doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ bude akceptovať označenie dokladu nasledovným spôsobom:
doklad už bol v minulosti osvedčený správcom dane a takto osvedčený doklad bude predložený v úradne osvedčenej
kópii.
UPOZORNENIE:
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
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písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, 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 záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak ponuku predkladá skupina
dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie spoločne. Verejný obstarávateľ
požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte
cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží v zmysle:
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť
rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác
a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pre pozíciu Stavbyvedúceho pre
oblasť inžinierskych stavieb.
§ 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedie opatrenia enviromentálneho manažérstva, ktoré použije pri
plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.
Odôvodnenie:
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní Zoznam úspešne zrealizovaných zmlúv má garantovať odborné a
kvalitatívne plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzač s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu
zákazky. Účelom, požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených prác v predchádzajúcom období, ako jednej z
podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je
najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky
spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí preukázať že má odborne kvalifikovanú osobu
zodpovednú za riadenie stavebných prác, či je odborne spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač musí preukázať že má v organizácií zavedené a
uplatňuje systémy a pravidlá enviromentálneho manažérstva, ktoré vytvárajú predpoklady pre predpísané procesy
realizácie stavebných prác. Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti od uchádzača skúma schopnosť
uchádzača realizovať stavebné práce požadované v predmete zákazky a to v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je
potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť
enviromentálne manažérstvo pri zabezpečovaní stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K § 28 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní podmienka je
splnená, ak uchádzač zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov ( za predchádzajúcich päť
rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúcich dňu , ktorý je posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk)doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený
potvrdeniami o plnení v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) bod 1. Resp. 2. Zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže
uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakého lebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v
minimálnom objeme 220 000, 00 EUR bez DPH. Zoznam uskutočnených prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade uchádzač predloží
splnomocnenie tejto osoby na zastupovanie).
K § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní podmienka je splnená ak uchádzač predloží údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác pre pozíciu Stavbyvedúci s
platným osvedčením o autorizácií v požadovanej oblasti zapísanej do zoznamu spôsobilých osôb SKSI ( Činnosť
Inžinierske stavby, členenie potrubné, energetické a iné líniové stavby elektrotechnické, technologické a energetické
vybavenie stavieb elektrotechnického zariadenia).
Verejný obstarávateľ požaduje:
a)Minimálne 5 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho v oblasti inžinierskych stavieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky,
b)Minimálne 1 skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho pre inžiniersku stavbu s minimálnym investičným nákladom 220 000,
00 eur bez DPH.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
a)Profesijného životopisu stavbyvedúceho
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b)Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku
pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci
túto skutočnosť
c)Vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
Predložený profesijný životopis každého odborného garanta musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko odborného
garanta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, pracovnú skúsenosť vrátane názvu objednávateľa/zamestnávateľa, pracovnej
pozície a obdobia pôsobenia v danej funkcii (od do, mesiac/rok).
Súčasťou každého životopisu odborného garanta bude zoznam realizovaných projektov/akcií, preukazujúci požadované
praktické skúsenosti, ktorý musí obsahovať:
-Meno a priezvisko odborného garanta
-Funkcia, názov zastavanej funkcie odborného garanta pri plnení zmluvy/projektu,
-Stručný opis predmetu/rozsahu činností v rámci zmluvy/projektu, ktoré zodpovedný odborný garant vykonával
-Obdobie poskytovania príslušnej služby (od do, mesiac/rok)
-Kontaktná osoba za objednávateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť údaje (meno, priezvisko, pozícia,
aktuálne telefónne číslo, aktuálny e-mail),
-Dátum, miesto, podpis odborného garanta
K § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní podmienka je splnená ak uchádzač doloží, že je držiteľom
platného certifikovaného systému enviromentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie
stavebných prác, ktorým potvrdí splnenie noriem enviromentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj
osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme iné dôkazya predložené uchádzačom o
zabezpečení enviromentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
enviromentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 30 zákona o
verejnom obstarávaní.
UPOZORNENIE:
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, e 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 záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak ponuku predkladá skupina
dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie spoločne. Verejný obstarávateľ
požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ekonomické a finančné postavenie v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte
cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
7194/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 30.04.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2014 09:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 30.04.2014 13:30
Miesto : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Otváranie častí ponúk, označených ako časť
"Ostatné" je neverejné.
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Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Pri použití elektronickej aukcie je otváranie častí ponúk, označených
ako "Kritériá" neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o VO komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5
citovaného zákona sa neodosiela. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) - Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os
2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky.
Ďalšie doplňujúce informácie
Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa (v uvedenom prípade verejný obstarávateľ
odporúča uchádzačom, zaslať informáciu elektronicky na adresu: katarina.zahradnikova@zilina.sk. Záujemcovia
predkladajú žiadosti v slovenskom jazyku v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných
dňoch od 08.00 h do 14.00 h. Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady aj faxom, alebo
emailom, ale súčasne doporučujeme záujemcovi doručiť žiadosť poštou alebo osobne, za účelom preukázania
predloženej žiadosti. V opačnom prípade verejný obstarávateľ nepreberá zodpovednosť za jej doručenie. Za dátum
predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 9 zákona o VO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 46.
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie
sú popísané alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, sa v tejto
súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuku doručí uchádzač v uzavretom obale v jednom originálnom vyhotovení s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením: Podlimitná zákazka VEREJNÉ OSVETLENIE - NEOTVÁRAŤ! poštou, kuriérnou službou alebo
osobne na adresu Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Uchádzač v ponuke uvedie kontaktné
údaje:
tel. č., fax, e-mail. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na
verejnom obstarávaní. Doklady doporučuje verejný obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym
zástupcom alebo osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom.
Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
v českom jazyku.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané do 31.01.2015.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými
službami kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Dátum odoslania tejto výzvy
08.04.2014
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