Z
ods. 5 a 6

1.
2.
3.

4.

Druh postupu:

5.

Ozn

6.

Ozn

v

2017/S 244-509801
20.12.2017
vo

7.

7568 MSS
21.12.2017

51/2017 zo

16.02.2018 o 10:00 hod.

8.
-

9.

prednosta

Ing. D

10.

1. IMPULZ LIGHT s.r.o.
lehote na
2. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
3. O.S.V.O.comp. a.s.
4. Siemens s.r.o.

Predseda komisie Mgr.

1.

-

obdobia
boli
technick
ceny

doplnenie a vysvetlenie
ku
oceneniu,

2.

3.

aktu

,

predsedu komisie
o

:

ob
Splnomocnila predsedu komisie
Stubendek
s

.

Neaplikovalo sa
- titul, meno a priezvisko, zastupuje
-

- prednosta

Podpis
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018

JUDr.

16.02.2018
16.02.2018

2970 - VSS
Vestník č. 42/2018 - 28.02.2018

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306525
Nám. gen. Klapku 1 , 945 01 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno
Referenčné číslo: 87/ME/2017
Hlavný kód CPV
50232100-1
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom obstarávania je údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia Mesta Komárno v mestských častiach
Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa
nasledovné druhy služieb:
Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia:
a)Odstránenie bežných porúch svetelných bodov VO
b)Odstraňovanie porúch, výmena káblového a vzdušného vedenia a rozvodov VO
c)Montáž, oprava a údržba odberných miest, rozvádzačov, ovládacích prvkov VO
d)Montáž krytov a bezpäticových systémov
e)Oprava, čistenie a udržiavanie svietidiel
f)Výmena zastaraných svietidiel a výložníkov, rozširovanie svetelných bodov v rámci existujúcej vetvy
g)Výmena, statické zabezpečenie a ochranný náter stožiarov VO
h)Výmena svietidiel za účelom zníženia príkonu a zlepšenia svetelno - technických parametrov
i)Zisťovanie stavu elektrických zariadení VO, jeho funkčnosť a poruchy v pravidelných monitorovacích prehliadkach s
podmienkou permanentného zabezpečenia funkčnosti minimálne 92% všetkých svetelných bodov
j)Pravidelné revízie el. zariadení v zmysle príslušných zákonov a noriem
k)Pasportizácia siete VO
l)Meranie a kontrola spotreby el. energie
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
50232110-4
Miesto vykonania
Kód NUTS:
1/2

SK02
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá v meste Komárno
II.2.4) Opis obstarávania:
Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou svetelných signalizačných zariadení:
1.Oprava a údržba svetelných signalizačných zariadení vrátane náhradných dielov Slaboprúdne odborné skúšky
signalizačných zariadení - revízie
2.Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby
3.Zabezpečenie montáže svetelnej výzdoby v určenom množstve a požadovanej kvalite
4.Vlajková výzdoba počas štátnych osláv a sviatkov
Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s opravou a údržbou verejného osvetlenia (body 1 až 4 ) podľa
dodávateľom vypracovaného plánu opráv a odsúhlaseného odberateľom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)

OPIS
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 244-509801

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
V.1)

INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2017-509801
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 20.12.2017

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s §57 ods.2 ZVO zmenili sa okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené, množstvo žiadostí o
vysvetlenie a doplnenie od záujemcov o verejné obstarávanie.
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.02.2018
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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88070-2018:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Komárno: Údržba pouličného osvetlenia
2018/S 040-088070
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Výsledky verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Mesto Komárno
00306525
Nám. gen. Klapku 1
Komárno
945 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 35357702703
Kód NUTS: SK023
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ezakazky.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno
Referenčné číslo: 87/ME/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
50232100

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:

27/02/2018
S40
http://ted.europa.eu/TED
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Predmetom obstarávania je údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia Mesta Komárno v mestských
častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov
Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb:
Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia:
a)Odstránenie bežných porúch svetelných bodov VO
b)Odstraňovanie porúch, výmena káblového a vzdušného vedenia a rozvodov VO
c)Montáž, oprava a údržba odberných miest, rozvádzačov, ovládacích prvkov VO
d)Montáž krytov a bezpäticových systémov
e)Oprava, čistenie a udržiavanie svietidiel
f)Výmena zastaraných svietidiel a výložníkov, rozširovanie svetelných bodov v rámci existujúcej vetvy
g)Výmena, statické zabezpečenie a ochranný náter stožiarov VO
h)Výmena svietidiel za účelom zníženia príkonu a zlepšenia svetelno - technických parametrov
i)Zisťovanie stavu elektrických zariadení VO, jeho funkčnosť a poruchy v pravidelných monitorovacích
prehliadkach s
Podmienkou permanentného zabezpečenia funkčnosti minimálne 92 % všetkých svetelných bodov.
j)Pravidelné revízie el. zariadení v zmysle príslušných zákonov a noriem
k)Pasportizácia siete VO
l)Meranie a kontrola spotreby el. energie
II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
50232110

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK02
Kód NUTS: SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Verejné priestranstvá v meste Komárno.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou svetelných signalizačných zariadení:
1.Oprava a údržba svetelných signalizačných zariadení vrátane náhradných dielov Slaboprúdne odborné
skúšky signalizačných zariadení - revízie.
2.Realizácia slávnostnej svetelnej výzdoby
3.Zabezpečenie montáže svetelnej výzdoby v určenom množstve a požadovanej kvalite
4.Vlajková výzdoba počas štátnych osláv a sviatkov
Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s opravou a údržbou verejného osvetlenia (body 1 až 4)
podľa dodávateľom vypracovaného plánu opráv a odsúhlaseného odberateľom.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
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Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 244-509801

IV.2.8)

Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

IV.2.9)

Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)

Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
V súlade s §57 ods.2 ZVO zmenili sa okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené, množstvo
žiadostí o vysvetlenie a doplnenie od záujemcov o verejné obstarávanie.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
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Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2018
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