MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.: Odd.ITaMS/3673/2015
Vybavuje : Ingrid Ličková
033/7765463

v Piešťanoch dňa
10.12.2015

http://www.piestany.sk/samosprava/transparentne-mesto/profil-verejnehoobstaravatela/zakazky-podla-9-ods-9-zakona-o-verejnom-obstaravani/

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní )
Výzva
na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
na poskytnutie služby: „Svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy po
realizácii projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Milošom Tamajkom, M.B.A., primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel. č: 0337765463
a fax: 0337765444
e-mail: ingrid.lickova@piestany
zodpovedná osoba pre verejné obstarávanie: Ingrid Ličková, tel. č.: 033/7765463
e-mail: ingrid.lickova@piestany.sk
2. Stručný opis predmetu zákazky:
2.1. Predmetom zákazky na poskytnutie služby je výkon svetelnotechnického merania
vlastností sústavy verejného osvetlenia po obnove verejného osvetlenia pre svetelné
body v počte 446 ks pre projekt: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany.
Účelom bude zmerať skutočné svetelnotechnické vlastnosti osvetľovacej sústavy po
obnove verejného osvetlenia a porovnať meraný stav s požiadavkami noriem.
Svetelnotechnické meranie sa bude skladať z merania osvetlenia a spracovania
protokolu z merania.
2.1.1 Náležitosti svetelnotechnického merania – spracovateľ svetelnotechnického merania
vykoná svetelnotechnické meranie podľa STN EN 13201 – 4.
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2.1.2 Protokol z merania – po vykonaní svetelnotechnického merania spracovateľ vypracuje
protokol, v ktorom zachytí výsledky merania, a tie porovná s požiadavkami osvetlenia
komunikácie podľa STN EN 13201-2.
2.2. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti 4. tejto výzvy.
2.3. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
hlavný slovník: 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie
Kategória služby: 12
3. Miesto poskytnutia služby:
3.1. v Piešťanoch:
- lokalita - sídlisko Adama Trajana: ulica Adama Trajana, ulica Mateja Bela, ulica E. F.
Scherrera;
- lokalita – Žilinská, Bratislavská: ulica Gaštanová, ulica Dominika Tatarku, ulica
Jonáša Záborského, ulica Urbánkova, čiastočne ulica Bratislavská, ulica Mliekarenská,
ulica Mlynská, ulica Cintorínska, ulica Hospodárska, ulica Mudroňova, ulica
Hurbanova, ulica Javorinská;
- lokalita – Pod Párovcami: ulica Pod Párovcami, ulica Bodona, čiastočne ulica Žilinská,
ulica Kuzmányho, ulica Štúrova, čiastočne ulica Štefánikova, ulica Šafárikova, ulica
Mierová, Nám. 1. Mája, čiastočne ulica Radlinského, ulica Potočná.
4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
4.1. Predmetom zákazky na poskytnutie služby je výkon svetelnotechnického merania
vlastností sústavy verejného osvetlenia po obnove verejného osvetlenia pre svetelné
body v počte 446 ks pre projekt: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany.
Účelom bude zmerať skutočné svetelnotechnické vlastnosti osvetľovacej sústavy po
obnove verejného osvetlenia a porovnať meraný stav s požiadavkami noriem.
Svetelnotechnické meranie sa bude skladať z merania osvetlenia a spracovania
protokolu z merania.
- Náležitosti svetelnotechnického merania – spracovateľ svetelnotechnického merania
vykoná svetelnotechnické meranie podľa STN EN 13201 – 4.
- Protokol z merania – po vykonaní svetelnotechnického merania spracovateľ vypracuje
protokol, v ktorom zachytí výsledky merania, a tie porovná s požiadavkami osvetlenia
komunikácie podľa STN EN 13201-2.
4.2. V závislosti od počtu svetelných bodov, ktoré sú predmetom projektu, požaduje
poskytovateľ NFP - Ministerstvo hospodárstva SR zrealizovanie svetelnotechnického
merania minimálneho počtu referenčných úsekov podľa nasledovnej tabuľky:
od
1
71
251
501
751
1001

Počet svetelných bodov
do
70
250
500
750
1000
a viac
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Minimálny počet referenčných úsekov
5
15
30
45
60
75

Fax: 033/ 77 65 333

4.3. Uchádzač prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vykoná svetelnotechnické meranie
v zmysle normy STN EN 13201-4:2005 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4:
Metódy merania svetelnotechnických vlastností.
4.4. Obsah a náležitosti protokolu z merania:
Po vykonaní svetelnotechnického merania je uchádzač prostredníctvom svojej odborne
spôsobilej osoby po vykonaní svetelnotechnického merania povinný vypracovať
protokol, v ktorom zachytí výsledky merania.
Výsledky merania porovná s požiadavkami osvetlenia komunikácie podľa STN EN
13201-2, podľa toho ako bola komunikácia zatriedená vo svetelnotechnickej štúdii.
Protokol z merania musí obsahovať záver, v ktorom uchádzač ako spracovateľ
svetelnotechnického merania prostredníctvom svojej odborne spôsobilej osoby:
a) vydá stanovisko, či je osvetlenie komunikácie v súlade s požiadavkami na osvetlenie
komunikácie podľa jej zatriedenia vo svetelnotechnickej štúdii,
b) ak je technicky identifikovateľné z výsledkov, resp. procesu merania:
- odôvodní prípadné negatívne odchýlky od požadovaných hodnôt,
- určí príčinu odchýlok,
- odporučí vykonanie úpravy.
4.5. Ďalšie požiadavky a pokyny verejného obstarávania:
Uchádzač prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zvolí postup výkonu
svetelnotechnického merania a spracovania/náležitostí/príloh protokolu so
svetelnotechnického merania tak, aby výsledky v prehľadnej forme obsahovali
relevantné údaje preukazujúce skutočný stav verejného osvetlenia po jeho obnove.
Pri určovaní postupu, vecného obsahu a príloh merania, resp. protokolu z merania je
odborne spôsobilá osoba povinná zohľadniť minimálne požiadavky poskytovateľa
nenávratného finančné príspevku – Ministerstva hospodárstva SR (link:
http://www.economy.gov.sk/kahr-22vs-1501---informacie-k-realizaciiprojektov/146344s; ).
Požiadavky na svetelnotechnické meranie a náležitosti spracovania protokolu z merania
sú vecného charakteru, formálne usporiadania jednotlivých údajov zvolí spracovateľ –
odborne spôsobilá osoba. Usporiadanie jednotlivých údajov musí zabezpečiť
prehľadnosť poskytnutých údajov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri spracovaní protokolu z vykonaného svetelnotechnického merania sa uchádzač riadil vzorom, ktorý je zverejnený na webovom sídle
poskytovateľa NFP (link: http://www.economy.gov.sk/kahr-22vs-1501---informacie-krealizacii-projektov/146344s; )
5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
6. Spôsob tvorby ceny:
6.1. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky za 1 svetelný bod a za
celkový počet svetelných bodov 446 ks s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny
celkom v EUR bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej
ceny v EUR vrátane DPH.
6.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
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6.3. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie
túto skutočnosť v ponuke.
6.4. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie,
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto
cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v
zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný
kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z
iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH,
musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.
6.5. Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť i všetky náklady spojené s výkonom
činnosti a súvisiace s predmetom zákazky v zmysle bodu 4. tejto výzvy.
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
7.1. začiatok – dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy
7.2. ukončenie – najneskôr do 75 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a/
dňa 17.12.2015 do 12.00 hod.
b/

c/
d/

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy po realizácii
projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany“.
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača po ukončení vyhodnotenia ponúk.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
9.1. Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie – 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 a z vlastných zdrojov prijímateľa
(verejného obstarávateľa).
9.2. Objednávateľ (verejný obstarávateľ) zaplatí zhotoviteľovi (úspešnému uchádzačovi)
preddavok na základe vystavenej preddavkovej faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa
doručenia riadne vystavenej preddavkovej faktúry objednávateľovi najneskôr však do
31.12.2015 a v súlade s článkom 14 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o
poskytnutí NFP v rámci Výzvy KaHR-22-VS-1501. Po uskutočnení
svetelnotechnického merania vystaví zhotoviteľ k zálohovej faktúre riadnu vyúčtovaciu
faktúru a doručí ju objednávateľovi. Poskytnutý preddavok je zhotoviteľ (úspešný
uchádzač) povinný vyúčtovať objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) do troch
mesiacov odo dňa poskytnutia preddavku.
9.3. Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 14 dní od doručenia riadne vystavenej faktúry
objednávateľovi.
9.4. Ak zhotoviteľ (úspešný uchádzač) do 3 mesiacov od poukázania preddavku nedodá
predmet zákazky alebo tento preddavok nevyúčtuje, je povinný bez zbytočného odkladu
vrátiť preddavok v celej výške na účet objednávateľa (verejného obstarávateľa). Ostatné
nároky objednávateľa (verejného obstarávateľa) plynúce zo zodpovednosti za škodu
alebo zodpovednosti za vady ( nedostatky ) diela týmto nie sú dotknuté
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9.5. Predpokladaná hodnota zákazky:

6.690,00 € bez DPH

10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
10.1. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania zákazky, aby
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu.
10.2. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta dodania požadovaného predmetu
zákazky, si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou
zodpovednou za vykonanie obhliadky prípadne bližšie informácie o zákazke poskytne:
Ingrid Ličková tel. č. 033/7765463, e-mail: ingrid.lickova@piestany.sk a Jozef Urbánek
tel. č. 033/7765462 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.30 hod.
11. Obsah ponuky:
11.1. Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných
dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným
miestom – telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na
hodnotenie ponúk (príloha č. 1 k tejto výzve).
11.2. Doklad o oprávnení poskytovať službu alebo platné potvrdenie Úradu pre verejné
obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo poskytne
verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad pre verejné obstarávanie
vydal Výpis zo zoznamu podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu
vyhotovenia a platnosti Výpisu alebo relevantný dokument o oprávnení vykonávať
predmet zákazky.
11.3. Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom
4. a 6. tejto výzvy, s vyjadrením za 1 svetelný bod a za celkový počet svetelných bodov
446 ks s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba
DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
11.4. Požiadavka verejného obstarávateľa – odborná spôsobilosť osoby zodpovednej za
vykonanie svetelnotechnického merania:
1. energetický audítor, zapísaný v zozname energetických audítorov, ktorý je v zmysle
§ 12 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zverejnený
na webovom sídle Ministerstva
hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickychauditorov/129487s ,
alebo energetický audítor z inej členskej krajiny EÚ, ktorý preukáže
osvedčenie/oprávnenie z domovskej krajiny alebo
2. autorizovaný stavebný inžinier, ktorý je zapísaný v zozname autorizovaných
stavebných inžinierov, ktorý vedie v súlade s § 31 ods. 2 písm. b) zákona č.
138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch Slovenská komora stavebných inžinierov, v kategórii:
a) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody alebo
b) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody – elektro
alebo
c) I4 - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória –
elektrotechnické zariadenia.
Zoznam je uvedený webovom sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=274
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3. svetelný technik - absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore,
zameraní, orientácii, špecializácii alebo výberovom bloku Svetelná technika.
Odborne spôsobilá osoba je povinná podpísať protokol zo svetelnotechnického merania,
pričom v mieste podpisu uvedie:
a) v prípade tuzemského energetického audítora - číslo rozhodnutia o zápise do
zoznamu energetických audítorov,
b) v prípade autorizovaného stavebného inžiniera – odtlačok autorizačnej pečiatky,
vrátane uvedenia registračného čísla autorizačného osvedčenia,
c) v prípade svetelného technika - číslo dokladu preukazujúceho vzdelanie v príslušnom
odbore, t.j. číslo diplomu (ak existuje). V tomto prípade je povinnou prílohou
svetelnotechnického merania kópia diplomu preukazujúca ukončenie požadovaného
vysokoškolského štúdia II. stupňa .
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena – 100 bodov
( vyhodnocovaná cena bude konečná cena vrátane DPH )
12.2. Pravidlá uplatnenia kritérií:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
poskytnutie služby a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za
poskytnutie služby ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
poskytnutie služby platnej ponuky a navrhovanej ceny za poskytnutie služby príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobenej maximálnym počtom bodov pre uvedené
kritérium.
12.3. V prípade, ak dosiahne najvyššie ohodnotenie viac ako jeden uchádzač ( t. z. viacerí
uchádzači sa umiestnia na prvom mieste), úspešným uchádzačom z nich sa stane ten
uchádzač, ktorý predloží svoju ponuku verejnému obstarávateľovi skôr.
12.4. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste
počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v
hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
13.

Ostatné informácie

13.1. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu 24 mesiacov na predmet zákazky.
13.2. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela verejným
obstarávateľom/objednávateľom.
13.3 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
13.3.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
13.3.2 nedostal ani jednu ponuku,
13.3.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
13.3.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
13.4. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
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13.5 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky
13.6 Lehota viazanosti ponúk:

30.01.2016

Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.
primátor mesta Piešťany
Prílohy:
1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
2. Svetelnotechnická štúdia kód výzvy KaHR-22VS-1501, ktorú vypracoval Ing. Slavomír
Vislocky autorizovaný stavebný inžinier s dátumom spracovania 07/2015
3. Ponuka úspešného uchádzača LEDKY s.r.o., Vinohrady nad Váhom
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