
Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
v súlade s§ 281- § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodného 
zákonníka") 

Výzva na predkladanie ponúk 

"Modernizácia rekonštrukcia a údržba verejného 
osvetlenia" 

Vyhlasovateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
Internetová stránka: 

Predmet zákazky: 

Mesto Čadca 
Námestie Slobody 30, 022 Ol Čadca 
oo 313 971 
www.mestocadca.sk 

Koncesná zmluva. Predmetom zadania koncesnej zákazky je: "Modernizácia rekonštrukcia a údržba 
verejného osvetlenia"-na dobu 15 rokov v požadovanej špecifikácii s predpokladanou hodnotou zákazky 

4.990.000,- EUR. 

Predmetom zákazky je Modernizácia rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia mesta Čadca v rozsahu 
svetelných bodov uvedenom ďalej v návrhu koncesnej zmluvy a jeho prílohách, prenechanie systému VO 
do užívania a jeho modernizácia prostredníctvom výmeny všetkých súčasných svietidiel za úsporné LED 
svietidlá. Prenesená správa verejného osvetlenia musí obsahovať komplexnú prevádzku, opravy, údržbu, 
odstraňovanie porúch, rekonštrukcie rozvodov VO, pravidelné revízie a nepretržitú pohotovostní službu. 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. 

Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spÍňať nasledujúce podmienky účasti: 

l. Osobné postavenie 

l. l. Zúčastniť sa tejto obchodnej verejnej sútaži môže byť iba uchádzač ktorý: 

a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 

čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 

http://www.cadca.sk


skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme"

b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

c)nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 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,

Dje oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,

g)nebol mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže vyhlasovateľ preukázať,

h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie
vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, , ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,

j)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.2. Splnenie podmienok účasti uvedených v bode Ll. preukáže uchádzač predložením nižšie uvedených
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

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. ct) 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.
f] písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

1.1. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
môže nahradiť požadované doklady v bode 1.2. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní - originál dokladu
alebo jeho úradne overená kópia.

1.2. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich uchádzačom nahradiť čestným vyhlásením podľa

predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.3. Ak má uchádzač 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 podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača.

2. Ekonomické a finančné postavenie

2.1. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné
a ekonomické postavenie a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených
kópií:

2.1.1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, že uchádzačovi poskytne úver
(financovanie) na účely splnenia obstarávanej zákazky v minimálnej výške 3,5 mil. EUR. Z vyjadrenie
banky musí byť nespochybniteľne zrejmé, že prísľub banky na poskytnutie úveru je určitý, jednoznačný
a týka sa uchádzača.

2.1.2 Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri ukončené hospodárske roky (t.j.2010, 2011, 2012)
dosahoval ročný obrat minimálne vo výške min 10500000 € alebo ekvivalent v inej mene. Uchádzač preukazuje
splnenie tejto podmienky prehľadom o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky (t.j.20l0, 2011,
2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ( v prípade, že uchádzač
začal prevádzkovať činnosť až po začiatku roku 2010, je povinný pre splnenie podmienky účasti preukázať
celkový obrat od začatia prevádzkovania činnosti až do konca roku 2012 vo výške trojnásobku vyššie uvedenej
sumy požadovaného ročného minimálneho obratu). Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti
predložením kópie alebo rovnopisu výkazov ziskov a strát, ktorých zhoda s originálom v spise daňového
subjektu, bude potvrdená daňovým úradom alebo predložením kópie alebo rovnopisu výkazov o príjmoch a
výdavkoch, ktorých zhoda s originálom v spise daňového subjektu, bude potvrdená daňovým úradom. Prepočet
inej meny na EURvykoná uchádzač výmenným kurzom ECBplatným v prvý deň kalendárneho roka za ktorý bol
obrat dosiahnutý, sumy uvedené v SKK budú prepočítané konverzným kurzom (30,126 SKK/EUR) a túto
prepočítanú sumu EURpoužije vyhlasovater pri vyhodnocovaní splnenia podmienky účasti.

2.2. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie vyssie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej vyhlasovateľom a rovnako musí byť zrejmé, že

preukazovanie sa týka osoby uchádzača ..

2.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina uchádzačov zúčastnená na obchodnej verejnej súťaži,
požaduje sa preukázanie podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

2.4. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.



3. Technická alebo odborná spôsobilosť

3.1. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
a odbornú spôsobilosť (preukazuje ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených
kópií):

3.1.1 Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok energetickej
služby - §10 zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej
efektívnosti) (t.j. rekonštrukcia, modernizácia, obnova technických zariadení s výsledkom úspory energií
vrátane zabezpečenia financovania a prevádzky). Vyhlasovateľ požaduje preukázanie zoznamom najmenej
troch dodávok, uskutočnených v posledných troch rokoch pred ukončením lehoty na predkladanie ponúk
doplneným potvrdeniami o uspokojivom uskutočnení dodávok odberateľom s uvedením ich cien, miest,
lehôt uskutočnenia dodávok a zhodnoteniarni uskutočnených dodávok podľa obchodných podmienok
(všetko tiež potvrdené odberateľom). Celkový objem zrealizovaných dodávok v rámci dodávok
energetickej služby musí byť minimálne v hodnote 900.000 EUR bez DPH pričom objem min. dvoch
dodávok musí byť väčší ako 300.000 EUR bez DPH.

3.1.2. Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov pred ukončením lehoty na predkladanie ponúk doplnený
potvrdeniami odberateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok (všetko tiež
potvrdené odberateľom). Celkový objem uskutočnených stavebných prác za sledované obdobie musí byť
minimálne 400.000 EUR bez DPH, z toho aspoň jedna dodávka stavebných prác musí mať objem aspoň
200.000 EUR bez DPH.

3.1.3. Uchádzač predloží vzorku ponúkaného tovaru - kompletného funkčného svietidIa - a vyhlásenia o
zhode a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátov vydaných autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie
zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. Uchádzač predloží vzorku svietidlá, ktoré
navrhuje použiť v systéme verejného osvetlenia vyhlasovateľa pri podmienkach a parametroch uvedených
nižšie:

Ulica:Šírka 7mj 2 jazdné pruhy; cestný povrch R3 W3; činiteľ údržby 0,8; trieda osvetlenia SS;
Umiestnenie svietidiel: jednostranne; výška svietidiel10m; vzdialenosť medzi stÍpmi 58m; presah Om
Životnosť svietidiel100 OOOhL70
Príkon svetelnej sústavy: maximálne 990W /km
Požadované minimálne parametre uchádzačom navrhovaného riešenia:
Priemerná intenzita osvetlenia Ern >31x
Minimálna intenzita osvetlenia Emin >0,6Ix

Uchádzač predloží v písomnej podobe súpis parametrov predloženej vzorky, ktoré sa stali vstupnými
údajmi pre určenie, že predložená vzorka spÍňa vyššie parametre pre použitie vo vyššie uvedených
podmienkach.

Uchádzač musí preukázať vhodnosť ním navrhovaného svieti dla svetelno-technickým výpočtom, ktorý
preukáže splnenie minimálnych parametrov uvedených vyššie. Svetelno-technický výpočet musí byť
vypracovaný autorizovanou osobou. Nepredloženie tohto svetelno-technického výpočtu sa bude považovať
za nesplnenie podmienok účasti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vykonať skúšky predložených vzoriek, aby si mohol overiť uchádzačom
deklarované parametre svieti diel.

3.1.3 Uchádzač preukáže opatrenia na kontrolu kvality používaných kontrolných opatrení na zabezpečenie
kvality. Vyhlasovatel' požaduje predloženie certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008, resp. STN EN ISO



9001:2009 t.j. osvedčenie preukazujúce zabezpečenie kvality. Vyhlasovateľ požaduje predloženie
certifikátu riadenia kvality OHSAS 18001 t.j. osvedčenie preukazujúce zabezpečenie kvality. Vyhlasovateľ
prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

3.1.4. Uchádzač preukáže naplnenie opatrení enviromentálneho manažérstva. Vyhlasovateľ vyžaduje
predložiť platný certifikát systému enviromentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2004, resp. STN
EN ISO 14001:2005. Vyhlasovateľ uzná aj iné rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi krajín
Európskej únie, resp. iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam
environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Tieto dôkazy však
musia byť rovnocenné s požadovaným certifikátom, teda mali by spÍňať minimálne požiadavky, ktoré
zaručujú uvedené vydané osvedčenie.

3.2. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej vyhlasovateľom a rovnako musí byť zrejmé, že
preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

3.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina uchádzačov zúčastnená na obchodnej verejnej súťaži,
požaduje sa preukázanie podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.

3.4. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, pokiaľ nie je
uvedené inak.

Kritérium hodnotenia ponúk

Najnižšia cena.

Podrobnosti spôsobu hodnotenia ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zábezpeka

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečuje ponuku uchádzača počas lehoty viazanosti ponúk.
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zábezpeka je stanovená vo výške 150.000,- EUR.

Lehota viazanosti ponúk trvá do 30.6.2014.

Predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 10.2.2014 o 10:00 hod.

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v úvode tejto výzvy.

Otváranie ponúk

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.2.2014 o 10:30 hod na adrese vyhlasovateľa. Na otváraní ponúk sa
môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Komisia
vyhlasovateľa po otvorení ponúk zverejní obchodné mená a adresy uchádzačov a tiež návrhy uchádzačov
na plnenie kritérií, ktoré je možné vyjadriť číslom.

Súťažné podklady



Podrobné informácie o všetkých požiadavkách vyhlasovateľa na predmet zákazky ana uchádzačov,
vrátane návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá s budúcim uchádzačom, ako aj všetky ďalšie podmienky
a požiadavky, ktoré je potrebné v tejto obchodnej verejnej súťaži splniť, sú uvedené v súťažných
podkladoch.

Upozornenie: Vzhľadom na komplikovanosť a rozsah zadávanej zákazky je pre kvalifikované
podanie ponuky nevyhnutné, aby sa uchádzač oboznámil so súťažnými podkladmi!

Súťažné podklady poskytne vyhlasovateľ každému záujemcovi. O súťažné podklady je potrebné požiadať
písomne na kontaktnom mieste:

VOSK,a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
il'/~: +4212 20902554( v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 hod.)
e-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kontaktná osoba: lubomír Kubička

V písomnej žiadosti o súťažné podklady sa každý záujemca identifikuje minimálne v rozsahu meno,
priezvisko/obchodné meno/názov, adresa bydliska/sídla/miesta podnikania. Pre potreby 'dalšej
komunikácie uvedie záujemca aj emailovú adresu a telefonický kontakt.

Súťažné podklady budú každému záujemcovi poslané prostredníctvom poštovej zásielky. V prípade
záujmu je možné dohodnúť si osobné prevzatie súťažných podkladov vopred telefonicky.

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov na obchodnej verejnej súťaži, uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo iných sprievodných dokumentoch,
poskytnutých zástupcom vyhlasovateľa v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov.
Požiadať písomne o vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:

VOSK,a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
il'I~; +4Z1 ZZ090Z554( V pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 hod.)
e-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kontaktná osoba: lubomír Kubička

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 9.1. sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie doručená najneskôr do 4.2.2014 do 10:00 hod.

Ďalšie informácie:

Predpokladaná lehota na oznámenie uchádzača, ktorý bol na základe vyhodnotenia ponúk vybraný ako
úspešný je najneskôr do 30.6.2014.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž meniť alebo zrušiť bez akýchkoľvek záväzkov voči záujemcom a
uchádzačom. Prípadná zmena alebo zrušenie súťaže bude uverejnená spôsobom, akým bolo oznámené
vyhlásené súťaže.

V Čadci, dňa 20.1.2014
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