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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  MSÚ Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 
Kontaktná osoba: Ing. Zsuzsanna Andrássy PhD.
Telefón: +421 911984753
Email: vo.ppeconsulting@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.dunstreda.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 uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  MSÚ a 8 ďalších organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ich odberné miesta.
NUTS kód: 
SK021

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Združená dodávka elektrickej energie v predpokladanom množstve 3 200 MWh pre mesto Dunajská Streda a organizácie
vymenované v prílohe č.1 za 24 mesiacov,a zabezpečenie služieb súvisiacich s jej nákupom a dodávkou.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09310000-5 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Združená dodávka elektrickej energie v predpokladanom množstve 3 200 MWh pre MSÚ a 8 ďalších organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ich odberné miesta, a zabezpečenie služieb súvisiacich s jej nákupom a dodávkou.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  119 904,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.01.2016
Ukončenie:  31.12.2017

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:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok  
 
Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač/záujemca vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. Verejný
obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní.  

1/6



 
 
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:  
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 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) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 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,  
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ 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, keď 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, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď 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, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, 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 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (bodu č. 1.1),
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.  
 
Uchádzač preukazuje:  
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  
- fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie  
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,  
- právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača)/  
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/ poisťovní, 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  
 
1.3 V zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej
republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bodoch 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, môže ich uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.  
 
1.4 V zmysle § 26 ods. 5 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom
ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho uchádzač
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.  
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1.5 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona, plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane
konečným.  
 
1.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného
správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu,
proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo
postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu.  
 
1.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona spĺňa aj ten, komu nebola
uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.  
 
1.8 Uchádzač/záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.
07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre
verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
1.9 Uchádzač/záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.
06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania
predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač/záujemca preukázal v procesoch verejného
obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.  
 
Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač/záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].  
Ak uchádzač/záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.
06. 2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods.
2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov.
Uchádzač/záujemca môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:  
-doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené,  
- predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.  
 
1.10 Uchádzač/záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke alebo v žiadosti o účasť
predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §
26 ods. 1 tohto zákona.  
 
1.11 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny osobitne.  
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Preukázanie osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní
vyplýva priamo z litery zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, uvedené v § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. a
preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 
 
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky/ bánk alebo pobočky zahraničnej 
banky/ bánk, v ktorej má uchádzač vedený/é účet/účty, o schopnosti plniť svoje finančné záväzky. 
 
2.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že v iných bankách ako tých, ktorých vyjadrenia 
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predkladá, nemá vedené účty ani žiadne záväzky. 
 
2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi
inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
2.4 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 
ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., spoločne. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Vyjadrenie banky/bánk slúži na overenie solventnosti uchádzača a jeho
schopnosti pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky  
 
.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok  
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedené v § 28
zákona č. 25/2006 Z. z. a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:  
3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky
(2014, 2013, 2012) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak
odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 25/ 2006, dôkaz o plnení potvrdí  
odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
 
Podľa § 155m ods.11 zákona splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa §
9a zákona a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky,
ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013.  
 
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
 
3.3 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a  
odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., spoločne.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky majú preukázať
skutočnosť, že uchádzač je z hľadiska svojej technickej spôsobilosti schopný riadne plniť predmetnú zákazku vzhľadom
na predpokladané objemy odberu elektrickej energie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K § 28 ods. 1. písmeno a) 
1. Uchádzač musí zoznamom dodávok tovaru, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru preukázať že v
uvedenom referenčnom období (2014,2013,2012) dodával elektrickú energiu minimálne trom odberateľom, každému z
nich v objeme minimálne 1 000 MWh/ zákazka. Ďalej uchádzač deklaruje čestným prehlásením, že minimálne jeden z
odberateľov mal minimálne 10 odberných miest.  

4/6



Dôkazové prostriedky:  
1.zoznam dodávok tovaru  
2.potvrdenia o kvalite dodania tovaru (referencia podľa § 9a alebo iný dôkaz o kvalite dodania)  
V zozname dodávok tovaru uvedie minimálne údaje:  
- obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa,  
- zmluvné obdobie (čas plnenia dodávky elektrickej energie počas platnosti zmluvy) - od (termín začatia) /do (termín
ukončenia), napr. 01/2010 - 12/2012,  
- zmluvnú cenu zákazky uvedenú v € bez DPH/ resp. s DPH vrátane výšky alebo sadzby DPH, aby bolo možné určiť cenu
bez DPH,  
- ak obdobie plnenia danej zákazky (zmluvné obdobie) prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem
celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu,  
- objem dodávky elektrickej energie v MWh,  
- ak obdobie plnenia danej zákazky (zmluvné obdobie) prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem
celkového objemu dodávky elektrickej energie aj objem dodávok zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom
preukázania splnenia podmienky min. objemov 1 000 MWh/ zákazka, požadovaných verejným obstarávateľom počas
referenčného obdobia,  
K § 28 ods. 1 písm. c) v súčinnosti s § 29 zákona o verejnom obstarávaní:  
- Vyžaduje sa, aby uchádzač disponoval 
Certifikátom kvality podľa normy ISO 9001 resp. iným ekvivalentným dokladom, ďalej s certifikátom  
ISO 14 001:2004 resp. iným ekvivalentným dokladom, ďalej s certifikátom OHSAS 18001:2007 resp. iným
ekvivalentným dokladom v súlade s § 29zákona o verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na 
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
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
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  23.10.2015 10:00

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  23.10.2015 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  23.10.2015 11:00
Miesto :  Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Dun. Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dun. Streda. Termín otvárania
obálok sa vzťahuje na otváranie časti ponúk, onačených ako "Ostatné". Otváranie časti ponúk "Ostatné" je v súlade s §
41 ods. 1 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní neverejné. Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní len
komisia bez prítomnosti uchádzačov.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Nie sú.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

a)Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
b)Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať elektronickými prostriedkami, 
preto každý uchádzač na prvej strane ponuky a v žiadosti o súťažné podklady určí platnú emailovú adresu. Adresa
verejného obstarávateľa, kde treba vyžiadať súťažné podklady, resp. kde treba zaslať otázky a žiadosti o vysvetlenie je
vo.ppeconsulting@gmail.com 
c)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané
finančné možnosti verejného obstarávateľa na realizáciu predmetu zákazky. 
d) Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predložte elektronicky, zaslaním žiadosti o poskytnutie súťažných 
podkladov na emailovú adresu vo.ppeconsulting@gmail.com. V žiadosti o SP uvedie každý záujemca svoju platnú
emailovú adresu, pretože SP a odpovede na otázky týkajúce sa SP budú zaslané elektronicky. Súťažné podklady budú
zaslané všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o súťažné podklady. 
e) Otázky resp. požiadavky na vysvetlenia k súťažným podkladom môže záujemca zaslať do termínu 17.10.2015 na
emailovú adresu vo.ppeconsulting@gmail.com . Verejný obstarávateľ zašle vysvetlenia bezodkladne, ale najneskôr 6

5/6



pracovných dní pred termínom predkladania ponúk. Týmto verejný obstarávateľ vytvára nevyhnutný a potrebný čas na
vypracovanie kvalitných a kompletných ponúk.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
03.10.2015
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