
VÝZVA 
na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na služby s názvom: 

,,Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie“ 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:  ObecVeľký Kýr 

    Zastúpená:  Ing. Judita Valašková, starostka obce 

    Sídlo:  941 07  Veľký Kýr, nám. sv. Jána č. 1 

    IČO:  00 309 109 

DIČ:  2020416310 

    Telefón:  035/6593 076, 0915/200 801 

   Kontaktná osoba: Ing. Judita Valašková, tel.: 0915/200 801, e-mail:starostka@velkykyr.sk 

 

 

2. Predmet zákazky:  

 

Predmetom zákazky jevypracovanie svetelnotechnickej štúdie v zmysle podmienok VÝZVY NA 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU 

OBNOVY VEREJNÉHO OSVETLENIA MIEST A OBCÍ (PRIEBEŽNÁ VÝZVA) Kód výzvy 

KaHR–22VS–1501(ďalej len „výzva na modernizáciu verejného osvetlenia“). 

 

Opis predmetu zákazky: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci plnenia predmetu zákazky vykonať nasledovné činnosti: 

 

- analýzu súčasného stavu sústavy verejného osvetlenia,  

- zhodnotenie technického stavu svietidiel, rozvádzačov, káblových rozvodov,   
- vyhodnotenie priorít v rekonštrukcii, zohľadnenie podmienok výzvy ministerstva (ako 

podklad k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva na 
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia)   

- špecifikácia vhodných technických zariadení - svietidlá, 
rozvádzače, káblové rozvody, nákresy svetelnej sústavy 
pôvodného stavu a navrhovaného stavu po modernizácii,   

- zmapovanie sústavy GPS lokátorom (podmienka Výzvy) kvôli prehľadnosti a následnej 
jednoduchej kontrole osvetľovacej sústavy,   

- svetelno-technický výpočet osvetlenia z dôvodu stanovenia dostatočného svetelného 
výkonu pri dodržaní noriem pre osvetľovanie cestných komunikácii,  

- predbežné finančné náklady na uvažovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s výzvou na modernizáciu verejného osvetlenia, 

vypracovať všetky podklady vyžadované predmetnou výzvou na modernizáciu verejného 

osvetlenia a byť nápomocný v procese prípravy žiadosti ako aj pri jej následnej oprave vo 

veciach týkajúcich sa svetelnotechnickej štúdie.    

 

Slovník spoločného obstarávania:  

 

Kód CPV: 71335000-5-  Inžinierske štúdie 

 



3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Veľký Kýr 

 

4. Typ zmluvy: 

 

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

a doplnkov - návrh zmluvy je súčasťou výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť ani dopĺňať 

obchodné podmienky, stanovené verejným obstarávateľom, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

5. Komplexnosť dodávky: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Variantné riešenie:  

 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie, ak súčasťou ponuky bude variantné 

riešenie, nebude brané do úvahy. 

 

 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia jednotková cena za každý svetelný bod riešený svetelno-technickou štúdiou  s DPH v 

EUR. 

Cena bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že 

uchádzač nie je platca DPH. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním predmetu 

zákazky, najmä, ale nielen materiál spotrebovaný počasrealizácie predmetu zákazky, cestovné 

a dopravné náklady a pod. 
 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk:  26. 8. 2015do 12,00 hod. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie cenovej ponuky nebude hodnotená a bude 

vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

 

 

10. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do konca augusta 2015   

 

 

11. Predkladanie ponúk:  

 

- doručenie poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne  na tej istej  adrese  

- za omeškanie doručenia spôsobené poštou verejný obstarávateľ nezodpovedá 

- na obálke bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača, názov a adresa verejného 

obstarávateľa a napísané: ,,Neotvárať – cenová ponuka – Vypracovanie svetelnotechnickej 

štúdie“. 

 

12. Podmienky účasti: 

 

- doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení 

poskytovať požadované služby – kópia, 

 

- doklad, ktorým preukáže odbornú spôsobilosť osoby, ktorou je:  

a) energetický audítor, alebo 

b) autorizovaný stavebný inžinier, alebo 



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

orientácii, špecializácii alebo výberovom bloku Svetelná technika 

 

- referencie za posledné tri roky -  2012, 2013 a 2014 (verejný obstarávateľ akceptuje aj r. 2015) 

o vykonaní činnosti na rovnaký predmet, ako je predmet zákazky, s uvedením roku vykonania 

a ceny.  

 

13. Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie služieb:  

 

Predpokladaná lehota/termín plnenia:   

- svetelnotechnická štúdia:  do  1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnostizmluvy, 

 

 

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy:   08/2015 

Predpokladaný koniec plnenia zmluvy:  09/2015 

 

 

14. Podmienky financovania:  

 

Verejný obstarávateľ na vykonanie predmetu zákazky neposkytuje dodávateľovi preddavky ani 

zálohové platby. 

Splatnosť faktúry - 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude 

realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou bude 

zápisnica o odovzdaní/vykonaní predmetu zákazky.  

 

 

15. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk je NEVEREJNÉ.   

 

 

16. Obsah ponuky: 

 

- cenová ponuka – návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk v EUR s DPH 

   (príloha č. 1 tejto výzvy) 

- doklady v zmysle bodu 12 uvedenej Výzvy 

 

 

17. Ďalšie informácie:  

 

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.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, 

ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

 

 

 

Vo Veľkom Kýre, dňa:18. 8. 2015     

 

        Ing. Judita Valašková 

starostka obce 



 

 

 

Príloha č. 1 – neocenený zoznam položiek 

 

 

Typ projektovej 

dokumentácie 

Merná 

jednotka 

Počet 

svetelný

ch bodov 

projektu 

Jednotková  

cena v EUR 

bez DPH  

DPH 

20% 

Celková cena 

v EUR  s DPH 

svetelnotechnickej 

štúdie  

svetelný 

bod 
    

 

Predpokladaný počet svetelných bodov:  504 ks 


