
 
 

Výzva 
 podprahová  zákazka s výzvou na predloženie ponuky  

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
         

1.      Identifikácia verejného obstarávate ľa: 

Názov:   Mesto Senica        IČO: 309 974    DIČ:  2021039845 
Kontaktná osoba:   Mgr. Ľuboš Hazucha , Ing. Mária Výletová  
Mesto:   Senica    PSČ: 905 25 
Číslo: ul. Štefánikova 1408/56 
Telefón:  034/ 651 5001 - 04 Fax:  034/ 657 4058 
Elektronická pošta:  hazucha@msu.senica.sk, vyletova@msu.senica.sk, 
Web:  www.senica.sk 

2.      Názov prác:  Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senica – I. etapa. 

3.     Opis prác: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa stavebných prác, ktorých cieľom je 
uskutočnenie stavebných prác -  modernizácia verejného osvetlenia mesta Senica  v zmysle 
vypracovanej štúdie . Modernizácia verejného osvetlenia ulíc a častí :  Čáčov I, Čáčov II, Železničná, 
Tehelná, Kunov, Priemyselná, Dlhá, Kalinčiakova, V.P. Tótha, Robotnícka, Štúrova, Sládkovičova, 
Topoľová, IBV- Záhrady, Palárikova, Brezová, Komenského, SNP, Okružná , Kolónia .  

4.      Miesto uskuto čnenia prác  :  Mesto Senica .                                                        

5.      Klasifikácia                  

         Hlavný predmet zákazky:  CPV:  45310000-3, 45316100-6, 

6.6.6.6.     Rozsah predmetu zákazky:Rozsah predmetu zákazky:Rozsah predmetu zákazky:Rozsah predmetu zákazky:         Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác, ktorých 
cieľom je modernizácia verejného osvetlenia mesta Senica v rozsahu ulíc a miest uvedených v opise 
práce , v nadväznosti na vypracovanú štúdiu na modernizáciu verejného osvetlenia mesta Senice. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 5 067 546,70 Sk.     

7.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
 

NIE        x          ÁNO 
 
8.       Možnos ť predloženia variantných riešení: 
 

NIE   x ÁNO 

 9.      Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru :     I. etapa  - max. do  07/2009 
                                                                                           
10.   Hlavné podmienky financovania a platobné podm ienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:   
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať z blokového grantu 
„Modernizácia verejného osvetlenia“, ktorý je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM). 
Sprostredkovateľom blokového grantu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). 
 
 
 



11.    Podmienky ú časti uchádza čov:                                                                                                         

- osobné postavenie: 
- doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu 

22.07.2008)  
- overená kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona 

č.25/2006 Z. z. ku dňu 22.07.2008 ( len v prípade ak je uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov na UVO )   

- Uchádzač , ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov  ,  je povinný priložiť aj potvrdenie 
príslušného inšpektorátu práce, že uchádzač neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch 
zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,  ( v prípade, že predkladá 
doklad o oprávnení podnikať )  

- finan čné a ekonomické postavenie: 
- prehľad o celkovom obrate ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky ( 

2005 – 2007 ), min. ročný obrat 10 mil. SK. 
- technická a odborná spôsobilos ť: 
- doklad oprávnení na činnosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (overená kópia nie staršia ako tri mesiace 
ku dňu 22.07.2008)  

- osvedčenie na vykonávanie činnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 16 (overená kópia nie staršia 
ako tri mesiace ku dňu 22.07.2008)  

- doklad s uvedeným zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov ( 
2003 – 2007 ) s uvedením cien, miest a  lehôt uskuto čnenia prác , podpísaný štatutárnym 
orgánom uchádzača, 

- doplnený výkaz výmer podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača , 
- Návrh zmluvy o dielo v 1 vyhotovení podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača,  
- Návrh uchádzača na plnenie kritérií podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. 

 
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok ú časti uchádza čov:                                                                                       
 - úplnosť dokladov v zmysle bodu 11,  

           12.    Poskytovanie sú ťažných podkladov                                               
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:                                               
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1     

Kontaktná osoba:                                                                                                                             
Meno,  priezvisko:  Mgr. Ľuboš Hazucha , Ing. Mária Výletová  Telefón: 034/651 5001-4 

Súťažné podklady sa budú vydáva ť:                                                                          
v pracovných d ňoch od:  2.07.2008 do: 4.07.2008                                                  
v pracovnom čase od: 8.00 hod.  do: 14.00 hod. 

Spôsob prevzatia sú ťažných podkladov:                                                                                     
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti 
záujemcu.                                                                                  

            Úhrada za súťažné podklady:     NIE ,                                                                                                                   

13.     Lehota na predkladanie ponúk:     22. júla 2008 do 13.00 hod.                                                                                             

          Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru čiť: 
Názov:  Mestský úrad Senica       
Mesto :  Senica  PSČ: 905 25 
Ulica:    Štefánikova 1408/56  
Číslo miestnosti:  podateľňa  mestského úradu č. dverí 204. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  



                                    
14.    Otváranie obálok s ponukami:  22. júla 2008 o 13.30 hod.                                                                                                                          

Miesto otvárania obálok s ponukami  
Miesto:   Mestský úrad Senica        PSČ: 905 25 
Ulica:      ul. Štefánikova 1408/56 
Poschodie: zasadačka Mestského úradu č. dverí 401 

 
15.     Kritériá na hodnotenie ponúk :  

- cena s DPH v Sk 
 
16.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  20. augusta 2008 
 
17.     Ďalšie informácie  verejného obstarávate ľa: počet uchádzačov  je neobmedzený, 

   Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
�  nebude predložená ani jedna ponuka 
�  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
�  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
�  verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného    

príspevku z blokového grantu , preto si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať v prípade, 
ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky , alebo zmluvu neuzavrieť, ak ponúknutá 
cena úspešného uchádzača výrazne prevýši predpokladanú cenu. 

� verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť termín účinnosti zmluvy s úspešným 
uchádzačom po získaní finančných prostriedkov z blokového grantu do 5 dní po uzavretí 
zmluvy o čerpaní NFP . 

� v prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým sa uzatvorí zmluva na uskutočnenie tohto 
predmetu zákazky, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, 
verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu v zmysle § 23 ods.4 zákona č. 25/2006 Z.z. 
s uchádzačom, ktorý pri tomto postupe zadávania zákazky skončil pri vyhodnotení ponúk 
druhý. 

 
 
 

Dátum:  24.06.2008  

 

                             

Meno a podpis zodpovednej osoby : 

            Ing. Mária Výletová  

                                                         reg .číslo: A0025-023-2001 

 

 


