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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Banská Štiavnica

IČO: 00320501

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mesto Banská Štiavnica

Kontaktná osoba: RNDr. Viktória Michalská

Telefón: +421 456949619

Fax: +421 456921207

E-mail: viktoria.michalska@banskastiavnica.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/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 (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. c).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných



obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Rekonštukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

Uskutočnenie prác.

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Mesto Banská
Štiavnica

NUTS kód:

SK032.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na
rekonštrukcii verejného obstarávania v meste Banská Štiavnica.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45316110-9. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45317000-2, 30213000-5, 30230000-0, 48900000-7. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 208327,1600 EUR

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 60



ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka sa požaduje vo výške 10 000,- EUR. Podrobné informácie
o zložení zábezpeky sú uvedené v sútažných podkladoch.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov
Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu SR a rozpočtu
verejného obstarávateľa.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 
V prípade, ak ponuku do verejnej sútaže predloží skupina
dodávatelov, a ak jej ponuku verejný obstarávatel príjme, verejný
obstarávatel vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie
právnej formy tejto skupiny najneskôr pred podpísaním zmluvy.

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní): (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten,
kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny, b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním, c) nebol na naňho vyhlásený konkurz,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku, d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, e) nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, g) nebolo mu v predchádzajúcich



troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa odseku 1 a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším
ako tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a
zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, d) písm. e)
potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (3) Ak
uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina
jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. (4) Ak má
uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská
republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač zapísaný
v zozname podnikateľov môže v súlade s § 128 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov preukázať splnenie podmienok účastí
týkajúce sa osobného postavenia predložením právoplatného
potvrdenia úradu o zápise v zozname podnikateľov. Odôvodnenie
primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je vymedzený taxatívne a verejný obstarávateľ má povinnosť
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požadovať v plnom
rozsahu.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní), ktoré preukáže z týchto dokladov : 2.1. Vyjadrením
banky, alebo pobočky zahraničnej banky, alebo bánk ak má uchádzač
otvorené účty vo viacerých bankách, že si plní voči banke/bankám
všetky záväzky za roky 2009, 2010 a 2011 nie staršie ako 3 mesiace
ku dňu predloženia ponuky. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná.
K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie
uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil
vyjadrenie, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní : Preukázanie skutočnosti, že



uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť zmluvu ktorá bude výsledkom
procesu verejného obstarávania a to vzhľadom na predpokladanú
hodnotu zákazky. 2.2. 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
prevádzkovej činnosti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať čestným vyhlásením
podpísaným štatutárnym orgánom obrat v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka za obdobie posledných troch hospodárskych rokov, t.j.
roky 2009, 2010, 2011, v kumulatívnej hodnote minimálne 500.000,-
€. V prípade, že cena za uskutočnenie stavebných prác je i v inej
menej ako Euro, uchádzač vykoná prepočet na menu Euro a to podľa
kurzovného lístka k 31.12. roku, v ktorom bola uskutočnená stavebná
práca. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní : Preukázanie skutočnosti, že
uchádzač je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť zmluvu ktorá bude výsledkom
procesu verejného obstarávania a to vzhľadom na predpokladanú
hodnotu zákazky.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
uvedené v § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní), ktoré preukáže z týchto dokladov : a) § 28 ods. 1 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdením
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočňovania prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
bol 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal zoznamom,
ktorý musí obsahovať minimálne 5 stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena spolu
kumulatívne za všetkych päť predchádzajúcich rokov 2007, 2008,
2009, 2010 a 2011 spolu je minimálne 300.000,- Euro bez DPH.
Stavebnou prácou rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky je uskutočnenie elektroinštalačných prác alebo
rekonštrukčných prác na verejnom osvetlení. Verejný obstarávateľ



odporúča, aby dôkaz o uskutočnení stavebných prác uchádzač
spracoval a predložil podľa Vzoru 1 tejto časti súťažných podkladov,
pričom každú uskutočnenú stavebnú prácu uviedol samostatne podľa
Vzoru 1. V prípade, že cena za uskutočnenie stavebných prác je i v
inej menej ako Euro, uchádzač vykoná prepočet na menu Euro a to
podľa kurzovného lístka k 31.12. roku, v ktorom bola uskutočnená
stavebná práca. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa §
32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní : Podmienku účasti verejný
obstarávateľ stanovil striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž a uchádzač preukázal technickú
alebo odbornú spôsobilosť na poskytnutie predmetu zákazky. 4.
Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti v procese
verejného obstarávania predložené uchádzačom musia byť originály
alebo ich úradne overené.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 14. 2. 2012. Čas: 11.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 1. 3. 2012. Čas: 13.00 h. 



IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

Dátum: 31. 5. 2012

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 1. 3. 2012. Čas: 15.30 h. 

Miesto: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1., Banská
Štiavnica, zasadačka.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný
program : Konkurencie schopnosť 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

VI.3. Ďalšie informácie 

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
30. 1. 2012


