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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
Technické služby
IČO:  00185213
E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Technické služby, E.M.Šoltésovej 1, Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Bačíková
Mobil: +421 903525023
Telefón: +421 456922244
Fax: +421 456922406
Email: bozena@post.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.banskastiavnica.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.banskastiavnica.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)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávka elektrickej energie

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  50 odberných miest v mete Banská Štiavnica - administratívna budova TS a verejné
osvetlenie
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup elektrickej energie a jej dodávka do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie za dodržania platných právnych
predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete v dobe od 0:00 h do
24:00 h počas trvania zmluvy a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09000000-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  158 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  33

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Predloženie dokladov podľa
§ 26 ods. 2 a 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o VO), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa §
26 ods. 1 zákona o VO. Všetky požadované doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, alebo úradne
osvedčenej kópii. Uchádzač je oprávnený preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia aj
spôsobom uvedeným v § 128 ods. 1 zákona o VO, alebo § 32 ods. 11 zákona o VO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  neuplatňuje sa
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III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  neuplatňuje sa
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

0449/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  13.01.2014 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  13.01.2014 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  14.01.2014 07:00
Miesto :  Technické služby, E.M.Šoltésovej 1, Banská Štiavnica, kancelária riaditeľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk bude neverejné, otvorená bude časť ponuky
"OSTATNÉ"

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

- písomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať prednostne
elektronicky prostredníctvom e-mailu bozena@post.sk, 
- príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť doručenie každej písomnosti - správy a to v písomnej odpovedi. 
- elektronická komunikácia sa bude používať pri poskytovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní, pri oznámení o
vylúčení, pri elektronickej aukcii a pri informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
- elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, pri zmene a doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych
postupov; tieto sa musia doručiť osobne, poštou alebo inou doručovacou službou, 
- žiadosť o súťažné podklady sa predkladá elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu: bozena@post.sk 
- v žiadosti musí byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, e-mailová adresa určená na komunikáciu,
tel. kontakt a meno osoby určenej na komunikáciu . 
- verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady iba v elektronickej forme na záujemcom určenú e-mailovú adresu

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
20.12.2013
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