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

I.2.
I.2.1.

Mesto Levoča
IČO: 00329321
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Polláková
Mobil: +421 903805444
Telefón: +421 534512436
Fax: +421 534512246
Email: mesto@levoca.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.levoca.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.levoca.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=12898
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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
"Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Levoča a organizácie mesta."
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Miestom dodania sú odberné miesta na území mesta Levoča podľa jednotlivých častí
zákazky definované v časti C. Opis predmetu zákazky.
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Levoča a
organizácie mesta" je dodanie zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre
všetky časti zákazky.
Celkové predpokladané množstvo, resp. rozsah zmluvy: 3 140,725 MWh. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí
časť C. Opis predmetu zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 09123000-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové predpokladané množstvo, resp. rozsah zmluvy: 3 140,725 MWh.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 155 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.01.2014
Ukončenie: 31.12.2014

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Osobné postavenie
uchádzača podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky osobného postavenia:
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 alebo
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,
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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 alebo žiadosť o účasť,
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch 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, 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, zadanej podľa tohto zákona, 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.
2.Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok účasti:
a)písm. a) a b) - výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, tzn. osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu (všetkých osôb uvedených ako štatutárny orgán vo výpise z obchodného registra,
živnostenského registra, resp. iného profesijného registra podľa osobitných predpisov),
b)písm. c) - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c)písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (od všetkých poisťovní, v ktorých má vedených
zamestnancov) 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.
Uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia (podľa § 26) spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam podnikateľov
vedie úrad pre verejné obstarávanie (úrad). Žiadosť o zápis do zoznamu podnikateľov predkladá podnikateľ na úrad v
súlade s § 129 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom do pozornosti Výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu
podľa zákona o verejnom obstarávaní Úradu pre verejné obstarávanie, zverejnené na web stránke: www.uvo.gov.sk
3.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
4.Uchádzač, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov.
5.Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno nahradiť čestné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
6.Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s § 26 zákona o verejnom obstarávaní a v zhode podľa platných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní pre podlimitné zákazky.
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III.1.2.

III.1.3.

7.Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého sú údaje zapísané v zozname podnikateľov účinné voči každému verejnému
obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ je povinný na
účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia
podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie
je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s § 133 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo
záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname
podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ požiada.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Finančné a ekonomické
postavenie
1.1. Doklady podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorých budú uvedené informácie, ktorými
uchádzač preukáže splnenie ekonomického a finančného postavenia:
1.1.1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky/všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedený účet, ktorým
môže byť prísľub banky alebo zahraničnej banky o poskytnutí úveru, v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú
kópiu tohto dokumentu s dátumom vydania nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Zároveň predloží prehlásenie, že v inej ako uvedenej banke alebo pobočke zahraničnej banky/bankách nemá účet.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako
štátnom, tzn. slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, tzn. slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
1.2. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah, v takom prípade uchádzač musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
Rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť preukazuje
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 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu ku tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
Rámcovej dohody 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.
1.3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 31 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
1.4. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Účelom požiadavky, ktorá je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní, je sledovať cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje
zmluvné záväzky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Technická alebo odborná
spôsobilosť
1.1. Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením zoznamu dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný objednávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 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.
Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazky považujú tri roky predchádzajúcich kalendárnych rokov v zmysle
metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je zverejnené na jeho webovej stránke pod spisovým
číslom 620-5000/2012.
Minimálna úroveň: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok, ktorých finančný objem bol spolu za
predchádzajúce tri roky v minimálnej výške 100 000,- EUR bez DPH.
Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov.
V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Rámcovej dohody 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 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 podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania rámcovej dohody
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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.
1.2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti v súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne
preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v
Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
1.4. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom požiadavky ako jednej z podmienok
účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Jej potreba sleduje cieľ
vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok, ktorých finančný
objem bol spolu za predchádzajúce tri roky v minimálnej výške 100 000,- EUR bez DPH.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
3907/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 21.10.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.10.2013 10:30
Miesto : Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Časť ponuky označenej ako "Ostatné": nie.
Časť ponuky označenej ako "Kritériá": v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 13/2013, všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v súlade s § 32 ods. 11 zákona o
verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, ktoré určí verejný obstarávateľ v oznámení výsledku vyhodnotenia ponúk.
2. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: Uchádzač v ponuke predloží k plneniu zmluvy (preukazuje
schopnosť plniť predmet zákazky): platné povolenie na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z v
rozsahu predmetu zákazky, tzn. predložený doklad musí preukazovať, že uchádzač pôsobí na slovenskom trhu s platnou
licenciou na dodávku zemného plynu.
Dátum odoslania tejto výzvy
26.09.2013
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