OBEC REŠOV
Obecný úrad Rešov 36, 086 21 Lukavica
tel.: 054/479 72 27, e-mail: obecresov@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Obec Rešov
IČO: 00 322 547
Ing.Helena Jamroškovičová- starostka
Rešov
054 479 7227
obecresov@stonline.sk

PSČ: 086 21 Lukavica
Číslo: 36
Fax:

www.resov.ocu.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: Stavebné práce
3. Názov zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Rešov
4. Opis zákazky:
V rámci realizácie projektu bude súčasných 52 svietidiel vymenených za 52 svietidiel LED 60
s celkovým výkonom 60W a účinnosťou 85% a súčasne dôjde k doplneniu o 22 svietidiel.
Súčasné rozvádzače budú nahradené novými s rádio modemom s centrálnym riadiacim pultom pre bezobslužnú kontrolu prevádzkového stavu VO, ktorý bude spínať jednotlivé vetvy
samostatne. Osadenie kontrolných spínacích prvkov do svetelných bodov umožní aktívnu
prevádzku svietidiel v režime nastavenom z dispečingu podľa potreby svietivosti pre každé
svietidlo samostatne.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 137 tis. EUR s DPH.

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Rešov
7. Stručný opis zákazky:
Cieľom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Rešov za účelom zníženia
energetickej náročnosti, zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných
telies, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy, prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov, zabezpečenie trvalej pre vádzky VO s pozitívnym dopadom na životné prostredie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 45316000 - Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
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10. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác:
01/2010 - 12/2010
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Financovanie zákazky je podmienené poskytnutím nenávratného finančného príspevku od Ministerstva hospodárstva SR, prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
(SIEA). Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa podmienok zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ a SIEA. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených
zdrojov. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia nie staršia,
ako 3 mesiace od termínu predkladania ponúk)
- predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, na činnosť na technických zariadeniach podľa zák. č. 718/2002 Z. z.
13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy: ÁNO
14. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
15. Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 25.5.2009 do: 5.6.2009
v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 14,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady: NIE
16. Lehota na predkladanie ponúk: 15.6.2009, 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
17. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.10.2009
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade neposkytnutia finančného príspevku od SIEA verejný obstarávateľ si vyhradzuje
zrušiť použitý postup zadávania zákazky a právo odstúpiť od zmluvy bez finančných nárokov
uchádzača.

V Rešove, 25.5.2009

Ing. Helena Jamroškovičová
starostka

máj 2009
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