
 

 

 

 
 

Obec Olešná 
Olešná 493, 023 52 Olešná  

 
 

VÝZVA 

na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní 
 

 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV.  

Výber zhotoviteľa stavebných prác. 

 

CPV kód:  

Hlavný predmet:  

Hlavný slovník:  

45316110-9  - inštalovanie osvetlenia ciest 

45317000-2  - iné elektroinštalačné práce 

 

NÁZOV PROJEKTU: 

Predĺženie verejného osvetlenia pre IBV Olešná - Potočky. 

 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

14 910,42 Eur bez DPH 

 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Obec Olešná  

IČO: 00314161  

Olešná 493, 023 52 Olešná 

Slovensko  

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Olešná  

Kontaktná osoba: Štefan Cudrák  

Telefón: 041 / 434 61 21,123,126 

Fax: 041 / 434 61 29 

Email: urad@obecolesna.sk  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecolesna.sk  

 

 

http://www.obecolesna.sk/
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Kontaktná osoba pre príjem cenových ponúk:  

EUROKONZULT, s.r.o., Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina 

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc  

Kontakt: 0903804008   
e-mail:    drahoslorinc@stonline.sk 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  

Verejné osvetlenie sa bude rozširovať z dôvodov predĺženia existujúcej sústavy verejného osvet-

lenia obce Olešná pre IBV v časti Olešná - Potočky. Vonkajšie osvetlenie komunikácie pre IBV 

bude pripojené z existujúceho vzdušného rozvodu VO. Káblový rozvod je vedený v zemi, osvet-

ľovacie stožiare sú prírubové, zemnené. 

 

Na vonkajšie osvetlenie je navrhnuté osvetľovacie teleso s LED svetelným zdrojom o príkone 50 

W, svietivosťou 6 300 lm a teplotou svetla denná biela 5 000 K.  Na osvetlenie je navrhnutých 10 

ks osvetľovacích telies s osadením na stožiar o priemere 60 mm. 

Svietidlá budú osadené na rúrovom oceľovom stožiari s celkovou výškou 5 m. 

 

 

OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC:  

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať fyzickú obhliadku miesta uskutočnenia sta-

vebných prác.  Termín obhliadky je stanovený na 24.07.2018 v čase od 09.00 do 15.00 hod. po 

predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.  

 

Kontaktná osoba: Štefan Cudrák, starosta obce  

tel: 041/4346121,123,126. 
 

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

Rozsah prác je daný rozpočtom projektu. Uchádzač ocení čistý výkaz-výmer, ktorý je prí-

lohou tejto výzvy. Musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise 

predmetu zákazky. 
 

Verejný obstarávateľ umožňuje v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO nahradiť konkrétnych výrob-

cov, výrobné postupy, značky, patenty, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii ekviva-

lentnými a parametricky zodpovedajúcimi typmi, modelmi alebo postupmi tak, aby navrhnuté 

riešenie nebolo v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami. 

 
 

POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY: 

Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu. 

 

POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ocenenie zákazky vyplnením všetkých položiek 

v neocenenom rozpočte, ktorý je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 

Ceny budú uvedené v mene EUR. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú 

cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 

 

mailto:drahoslorinc@stonline.sk


Výzva na predloženie ponuky  Strana 3 

FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.  

 

TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY: 

Adresné odoslanie výzvy:      21.07.2018   elektronickou formou 

 

 

PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV – LEHOTA NA PREDKLADANIE A MIESTO: 

 

Lehota na predloženie ponuky: do 27.07.2018,  do 15.00 hod.  
 

 

Miesto predloženia ponuky: 

Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktnej 

osoby pre príjem ponúk. 

Za doručenú je považovaná ponuka v elektronickej forme so všetkými požadovanými prílohami 

doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

 

Minimálny obsah ponuky: 

 

- identifikačné údaje uchádzača 

- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou 

- ocenený rozpočet projektu 

- kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

- podpísaný návrh zmluvy o dielo (sken) 
 

 

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 

Celková cena predmetu zákazky v Eur s DPH, vrátane všetkých vedľajších výdavkov. 

 

Kritériá hodnotenia.          Bodové hodnotenie 

Najnižšia cena spolu s DPH                                                        100 bodov 

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritérií: 

Maximálny počet 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou 

a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel 

najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponu-

ky, prenásobený maximálnym počtom bodov (100). Výsledná hodnota bude zaokrúhlená na dve 

desatinné miesta 
 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk, 

sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého 

postupu verejného obstarávania a uchováva ich 5 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie po-

núk.  

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným 

uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela. 

 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná. 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 

1. Verejný obstarávateľ v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania umožňuje, ak sa 

jednotlivé položky predmetu zákazky v realizačnom projekte odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo 

svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametra-

mi.  

Ak uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v 

rozpočte, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s 

európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou 

normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizá-

ciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce spĺňajúce príslušné 

normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo 

funkčné požiadavky. 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r. 

                                                                           poverený zabezpečením verejného obstarávania 

 

V Žiline, 21.07.2018 
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Formulár pre určenie ponukovej ceny. 

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky) 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Obchodné meno: 

Sídlo podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Kontakt tel: 

Kontakt e-mail: 

 

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny 

Pol. Názov 
Cena bez 

DPH 

DPH 

20% 

Cena celkom      

s DPH 

1. Predľženie verejného osvetlenia pre IBV.     

 

 

 

 

 

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

                                                                          (pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu) 

 


