Protokol o zákazke č.6014
Názov zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia obce Sebedražie
Zverejnená: 3.7.2020
Ukončená: 14.7.2020
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia do 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo
Lehota na predkladanie
ponúk: 8.7.2020 16:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ
Firma Obec Sebedražie
IČO / DIČ / IČDPH: 00318485 / 2021162836 / neplatca DPH
Adresa Hlavná 471/13, 972 05 Sebedražie, SK
Kontaktná osoba Ing. Dana Kolláriková , +421 918 890 329, starosta@sebedrazie.sk

Opis
Oblasť Elektro, elektromateriál
Podoblasť Osvetlenie

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s rekonštrukciou verejného osvetlenia:
Modernizácia verejného osvetlenia obce Sebedražie
2. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.
3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
4 Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá
ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s
kontaktnou osobou verejného obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Ing. Dana Kolláriková
telefón: +421 918 890 329
e-mail: starosta@sebedrazie.sk
6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet, priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
B) technický list resp. bližšiu špecifikáciu ponúkaných svietidiel, z ktorej bude možné overiť si požadované
parametre svietidiel
C) svetelno-technický výpočet / napr. v Dialux-e/ pre referenčné úseky RÚ č.1 a RÚ č.2, kde budú
zdokumentované dosiahnuté svetelno-technické parametre navrhovaných LED-svietidiel pre danú
kategóriu osvetľovanej komunikácie tried ME5 - Športová ul. a ME6 - Banícka ul.
Parametre referenčných úsekov:
RÚ č.1 -Športová ul.
- trieda komunikácie : ME5
- šírka Vozovky : 7 m
- šírka CHodníka /1/ : 1,6 m
- šírka CHodníka /2/ : 1,6 m
- rozteč stožiarov : 35 m
- vzdial. stož. od Vozovky : 1,2 m
RÚ č.2. - Banícka ul.
- trieda komunikácie : ME6
- šírka Vozovky :6 m

-1/4-

- šírka Vozovky :6 m
- šírka CHodníka /1/ : 1,2 m
Opis
- šírka CHodníka /2/ : - rozteč stožiarov : 35 m
- vzdial. stož. od Vozovky : 2,6 m /na strane CH/
Nasledovné prílohy nie sú povinné predkladať. V prípade nepredloženia je verejný obstarávateľ oprávnený
použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod.) :
D) doklad o oprávnení poskytovať práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
E) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
7. Verejný obstarávateľ nemá pre zákazku definovanú výšku zdrojov.
8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača,
ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na
časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.
10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.08.2020
11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
Opis zákazky 12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Sebedražie

13. Termín dodania: Realizácia do 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo
14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú
doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia,
pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste
bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré
neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
16. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný
obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak
pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
19. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
20. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ
by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.
21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora
(aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho
sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).
22. Požaduje za záruka min. 2 roky. Požaduje sa pozáručný servis min. 10 rokov. V prípade poruchy
zariadenia je dodávateľ povinný zabezpečiť servis a nastúpiť na tento servis do 48 hodín od okamihu
oznámenia poruchy a to do miesta sídla verejného obstarávateľa.
23. Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich
sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených
dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.
24. CPV Kód:
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24. CPV Kód:
34993000-4 Osvetlenie ciest
Opis
50232000-0 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
50232100-1 Údržba pouličného osvetlenia
50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia
25. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Prílohy:
1. Fotodokumentácia
2. Výkaz-výmer
3. ČV vyhlásenie ku účasti vo VO

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Modernizácia verejného osvetlenia obce Sebedražie

Množstvo

Najnižšia ponuka

1,000 celkom

Najvyššia ponuka

73016,52 €

90188,64 €

Požadované práce sú definované v prílohe (výkaz-výmer). Jedná sa o demontáž aktuálneho osvetlenia a montáž nového osvetlenia v
počte 171 ks vrátane výložníkov v počte 142 ks.

1

Prílohy ku spracovaniu cenovej ponuky :
- Fotodokumentácia aktuálneho stavu VO v obci,
- Výkaz-výmer
Uchádzač v rámci prípravy cenovej ponuky je povinný vychádzať z uvedenej dokumentácie. Množstvá uvedené v zadaní sú
indikatívne, v prípade požiadavky ďalších prác (resp. nerealizovaní stanovených prác) sa bude vychádzať z jednotkovej ceny
úspešného uchádzača.
Audit a pasport je dostupný na obecnom úrade. V prípade potreby je možné o uvedené dokumenty požiadať elektronicky na email
hanuljak@tendernet.sk.

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:
Email

Dátum

ascorpsk.corporation@gmail.com

3.7.2020

martin.klucar@seas.sk

3.7.2020

obchod@seit.sk

3.7.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

Dátum

Ponuka

DPH

Ascorp Corporation s.r.o.

36724335

8.7.2020 12:19

73016,52 s DPH

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

44553412

7.7.2020 16:05

90188,64 s DPH

SEIT s.r.o.

36696323

7.7.2020 11:20

76225,50 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#

Názov

IČO

Cena

DPH

1.

Ascorp Corporation s.r.o.

36724335

73016,52 s DPH

2.

SEIT s.r.o.

36696323

76225,50 s DPH

3.

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

44553412

90188,64 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: Ascorp Corporation s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 36724335 / 2022309993 / sk2022309993
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Sídlo: Veterná 43, 93101 Šamorín, SK
Kontakt: Michal Proksa (+421903552270 - ascorpsk.corporation@gmail.com)
Výsledná cena: 73016,52 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 73016,52 €)

Položky
P.Č.
1

Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Modernizácia verejného osvetlenia obce Sebedražie

celkom

Počet
jednotiek
1,000

Jednotková
cena
73016,52

Výsledná
cena
spolu
73016,52

Cena spolu: 73016,52 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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