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Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

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

Úradný názov: Mesto Svidník

IČO: 00331023

Poštová adresa: Sovietskych hrdinov 200/33

PSČ: 08901

Mesto/obec: Svidník

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Svidník, Sovietskych
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan

Mobil: +421 908369501

Telefón: +421 547521332

Fax: +421 547522394

E-mail: cepan@svidnik.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.svidnik.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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ

samospráva

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Elektrická energia

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,



dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Svidník

c) Služby

NUTS kód:

SK041.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie v dohodnutom
zmluvnom množstve, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do
odberného miesta odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09310000-5. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

608,61 MWh

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
Rozpätie hodnôt.

Od: 32501,6200 Do: 36000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale .

Začatie: 1. 4. 2012

Ukončenie: 31. 12. 2012

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: 1. Záujemca preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26 ods.1, 2 resp.
3, 4 alebo § 128 ods. 1 cit. zákona predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne osvedčených kópií. 2. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienky účasti v súlade s § 31 ods.3 zákona o
verejnom obstarávaní.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie



splnenia podmienok účasti: Záujemca preukáže splnenie podmienok
podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov obratom za
predchádzajúce 3 roky - (rok 2008, 2009, 2010). Dôkazný prostriedok
súvaha alebo výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky fotokópia
podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou
oprávnenou zastupovať štatutárny orgán uchádzača. Z predložených
dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat - zvýraznený farebne,
napr. zvýrazňovačom. Ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a
krajina v jeho sídle požadované doklady, verejný obstarávateľ prijme
aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie
požadovanej podmienky. Účtovná závierka osoby vedúcej
jednoduché účtovníctvo musí obsahovať výkaz príjmov a výdavkov a
výkaz o majetku a záväzkoch, účtovná závierka osoby vedúcej
podvojné účtovníctvo musí obsahovať súvahu a výkaz ziskov a strát.
Požaduje sa predloženie fotokópií. Požaduje sa predloženie podľa §
27 ods. 1, písm. d) zákona prehľad o celkovom obrate za roky 2008,
2009 a 2010. Požaduje sa predloženie čestného vyhlásenia
podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača. Musí byt
predložené v slovenskom alebo českom jazyku, v prípade predloženia
v inom jazyku sa požaduje zároveň jeho preklad v rozsahu a platnosti
v zmysle zákona do slovenského jazyka. V prípade českého jazyka
sa preklad do slovenského jazyka nevyžaduje. Požaduje sa
predloženie originálu. Uchádzač alebo záujemca môže na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
neuplatňuje sa

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1. Požaduje sa predloženie zoznamu
poskytovaných služieb predmetu obstarávania uskutočnených za
predchádzajúce 3 roky (2008 - 2010), s uvedením obchodného
názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, predmetu zmluvy,
zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v
kWh, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní podľa § 28 ods.
1) písm. a). Potvrdenie musí byť predložené v originály alebo
overenej kópii a v prípade že bude napísaný v inom ako slovenskom,
alebo českom jazyku, musí byt zároveň doložený jeho preklad v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní do
slovenského jazyka. 2. Požaduje sa predloženie dokladu o udelení
rozhodnutia URSO na predmet podnikania dodávka elektriny a
distribúca elektriny v zmysle platných predpisov (republiky podľa



platnej legislatívy v rozsahu predmetu zákazky, predložením
povolenia na podnikanie v energetike podľa § 5 ods. 2 zákona c.
654/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov). Predložený doklad musí preukazovat, že
uchádzac pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku
elektrickej energie min. od 1. 1. 2008. Doklad musí byt originál alebo
úradne overená kópia nie staršia ako 3 mesiace. 3. Požaduje sa
predloženie dokladu o predložení spôsobu výpočtu ceny a
špecifikácie nákladových položiek, z ktorých pozostáva konečna cena
el. energie pre verejného obstarávateľa. Výpočet ceny silovej elektriny
neregulovaná položka /objem spotreby a rozdelenie do taríf, cena bez
DPH, DPH, s DPH/. Rozpísať regulované položky určené URSO a
všetky ostatné položky, ktoré budú obsahom faktúry. Uvedenie
podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom. Uchádzaci predložia originály alebo úradne overené
kópie dokladov a informácií, resp. ako vyhlásenia podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača, uvedené v jednotlivých bodoch,
ktoré sú platné a nie sú staršie viac ako 3 mesiace k termínu
predloženia ponuky. 4. Požaduje sa predloženie Čestného
prehlásenie uchádzača, že má uzatvorenú na rok 2012 rámcovú
distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o
distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy vo vymedzenom území
Východoslovenského regiónu. 5. Požaduje sa predloženie Čestného
vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní
odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej
sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo
pridelené) a dátumom jej uzatvorenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): § 28
ods. 1 písm. a) Uchádzač musí predloženým zoznamom a
predloženými referenciami preukázať, že v každom požadovanom
roku dodával elektrickú energiu min. 3 odberateľom, každému z nich v
objeme min. 610 000 kWh

III.1.4. 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 
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 



1619/2011

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

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

Dátum: 29. 11. 2011. Čas: 11.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 7. 12. 2011. Čas: 11.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 7. 12. 2011. Čas: 13.00 h. 

Miesto: neuplatňuje sa

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: v zmysle § 43 ods.
3 bude otváranie obálok bez účasti uchádzačov.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení podmienok účasti
prostredníctvom administrátora elektronickej aukcie zašle všetkým
uchádzačom s platnými ponukami Výzvu na účasť v elektronickej
aukcii min. 2 pracovné dni pred jej uskutočnením, v ktorej. budú v
zmysle § 43 ods. 7 zákona informácie o individuálnom pripojení,
dátumov začiatku a skončenia elektronickej aukcie s jej možným
predĺžovaním vrátane hodnôt o min. a max. zmene ceny. Súčasne
budú uchádzači informovaní o spôsobe zadávania zmeny svojej
ponuky pri zverejnení najlepšej ponuky bez identifikácie uchádzača a
ponuky s ich aktuálnym relatívnym umiestnením v elektronickej aukcii.
2. Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady a ponuka predložená
záujemcom boli riadne skompletizované a zviazané, bez možnosti
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorili jeden celok, za
ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená
špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená
pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým
spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený
pečiatkou záujemcu 3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej
forme. 4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
15. 11. 2011


