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 VÝZVA 
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

k predmetu zákazky s názvom 

 

„Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

v obci Víťaz“ 
 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov: Obec Víťaz 

 Sídlo: Víťaz 111, 082 38 

 IČO: 00327981 

 DIČ: 2020548233 

 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Baloga 

 Kontaktná osoba: Ing. Ján Baloga 

 Kontakt:  0905 470 182 

 Web: www.obecvitaz.sk 

 

2. Druh verejného obstarávateľa:  
 Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov predmetu zákazky:  

„Svetelno-technické meranie pre projekt s názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

Víťaz“. 

 

4. Druh zákazky: 

 Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

5. Komplexnosť predmetu zákazky:  
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

 
6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie svetelno-technického merania pre projekt s názvom 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz“, s kódom v ITMS: NFP 25120220789, a to 

v zmysle požiadaviek výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej dňa 30. apríla 2015, v znení jeho usmernení k 

výzve, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 – 

Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce 

a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy: KaHR-22VS-1501. 

 

Svetelno-technické meranie v zmysle požiadaviek výzvy je potrebné prispôsobiť podmienkam 

verejného obstarávateľa na celkový počet svetelných bodov: 215 ks. 
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Spracovateľom svetelno-technického merania musí byť odborne spôsobilá osoba, ktorou je na 

účely výzvy s kódom: KaHR-22VS-1501: 

 

a) energetický audítor, 

b) autorizovaný stavebný inžinier, 

c) svetelný technik – absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore, zameraní, 

orientácii, špecializácii alebo výberovom bloku Svetelná technika. 

 

 Rozsah predmetu zákazky je nasledovný: 

 

 identifikácia predmetu merania a účastníkov merania 

 lokalizácia meraného úseku 

 údaje o svietidlách a svetelných zdrojoch 

 rekapitulácia požiadaviek ST parametrov podľa pozemných komunikácií STN EN13 201-2 

 výsledky merania jasu a osvetlenosti 

 výsledky merania farebného podania a náhradnej teploty chromatickosti 

 informácia o použitých meracích prístrojoch a zariadeniach 

 návrhy, resp. odporúčania na úpravu sústavy, resp. jednotlivých svetelných bodov v prípade 

nenaplnenia svetelno-technických parametrov 

 dátum, miesto, podpis a pečiatka spracovateľa svetelno-technického merania – odborne 

spôsobilej osoby. 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

 Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Víťaz 

Termín dodania predmetu zákazky: po skončení realizácie projektu, najneskôr do troch mesiacov 

od písomnej výzvy objednávateľa. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota zákazky je 3 487,22 EUR bez DPH. 

 

9. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

 

Na uvedený predmet zákazky je možné poskytnúť preddavky, resp. zálohovú platbu. 

 

10. Podmienky účasti: 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 

službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) 

Zákona o verejnom obstarávaní. 
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11. Obsah ponuky: 

 Ponuka musí obsahovať: 

 

a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu – cena sa stanovuje 

podľa počtu svetelných bodov. 

b) Doklady podľa bodu 10. Podmienky účasti. 

  

 Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné: 

 

„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom „Svetelno-technické 

meranie pre projekt s názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Víťaz“ je  ............,- 

EUR celkom s DPH.“ 

 

Názov položky 

Počet 

svetelných 

bodov v ks 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Cena celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH 20 % 

Cena celkom 

v EUR 

s DPH 

Svetelno-technické 

meranie pre projekt s 

názvom Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia 

v obci Víťaz 

215     

 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.   

 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:   

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška a sadzba DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.  

  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platcom DPH upozorní.  
 

 Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
 
13. Predkladanie ponúk: 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: obecvitaz@obecvitaz.sk 
príp. faxom alebo v listinnej podobe v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná 
obálka) osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí 
obsahovať nasledujúce údaje: 

 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
 názov a sídlo verejného obstarávateľa 
 text: „Neotvárať - VO“ 
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 heslo súťaže „Svetelno-technické meranie“. 
 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 21.12.2015 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, 

a teda nebudú vyhodnocované. 

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Do vyhodnotenia bude zahrnutá doručená ponuka len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá 

všetkým podmienkam definovaným vo výzve, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve 

a bola predložená v lehote určenej vo výzve. 

  

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky 

účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 

príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. Verejný 

obstarávateľ zašle uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk najneskôr do 5 

kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk. 

 

15. Typ zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 

 Do 31.12.2015. 

 
 
 
Vo Víťaze, dňa 15.12.2015 

         

  

       .......................................................................... 

                        Ing. Ján Baloga, starosta obce 

 

 


