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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

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

doplnení niektorých zákonov 
                                                                                                
1. Predmet zákazky  
„ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA“  
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota 
IČO: 00321061, DIČ: 2021111499 
 
3. Opis predmetu zákazky  
Predmetom obstarávania je zabezpečenie údržby verejného osvetlenia – dodanie svetelných zdrojov 
a výmena nových zdrojov v pôvodných svietidlách, v niektorých prípadoch výmena aj celých 
svietidiel – podľa stavu, v nižšie uvedenom rozsahu: 

P. 
č. Predmet plnenia

Technická špecifiká-
cia -min.požiadavky

Merná 
jednotka

Predpokladané 
množstvo Poznámka

1.
Svetelný zdroj LED 
trubica 16W biele svetlo a jasnosť ks 30

V súčasnosti sú vymenené niektoré 
svietidlá za typ: LED trubica 16W 
s päticou 2G11

2.

Práce - výmena 
pôvodného 36W 
svetelného zdroja ks 30

Demontáž pôvodných 36W 
žiariviek s príslušenstvom za 16W 
LED žiarivky, v niektorých 
prípadoch podľa stavu potreba 
výmeny celého svietidla

3. Svietidlo pouličné ks podľa stavu
doteraz používané svietidlo 
MODUS LV 1x36W IP65

 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
V prípade, že viete zabezpečiť iba jednu časť cenovej ponuky, môžete naceniť len dodanie 
materiálu, príp. len uskutočnenie prác. 
 
5. Podmienky účasti  
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk – bod č. 6 a spôsobom 
uvedeným v bode č. 7.  
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predloženie:  
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný 
predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“),  

b) ak je záujemca/uchádzač zapísaní do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov“.  
 
Spôsob predloženia:  
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie 
dokladu nie staršej ako tri mesiace. 
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6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky  
Lehota na predkladanie cenových ponúk je: 31.07.2014 do 12,00 h. 
 
7. Spôsob predloženia cenovej ponuky  

- elektronickou poštou na adresu: obecvelkalehota@nbsiet.sk 
- poštou na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota,  

- osobne do podateľne Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota.  
 
V prípade, že si uchádzač zvolí spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne, je potrebné ponuku 
doručiť v zalepenej obálke, na ktorej musí byť uvedené:  
- názov a adresa verejného obstarávateľa,  

- obchodné meno a adresa uchádzača,  

- heslo „Údržba verejného osvetlenia“ ,  

- NEOTVÁRAŤ.  
 
8. Predpokladaná cena predmetu zákazky  
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať 
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky (dodanie na miesto určenia, obaly, zber a 
ekologická likvidácia prázdnych obalov, ...).  
Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o 
predpokladanej navrhovanej cene. 
 
9. Kritérium hodnotenia  
Najnižšia cena.  
 
10. Vystavenie objednávky  
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku(y) úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu na 
predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa.  
Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v 
prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.  
 
11. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  

a) tovar a služby budú objednané verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe písomnej 
objednávky,  

b) predpokladaný termín na uskutočnenie zákazky vrátane prác je do 30.09.2014, 

c) miesto uskutočnenia prác a dodania tovaru: Obec Veľká Lehota 

d) na tovar aj práce dodané na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra,  

e) faktúry zasielať na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota 

f) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  

g) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 14 dní od jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  
 
12. Predpokladaný termín dodania tovaru – plnenia zákazky  
Predpokladaný termín na uskutočnenie zákazky vrátane prác je do 30.09.2014 
 
13. Zákazka sa týka:  
projektu financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu obce Veľká Lehota. 
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14. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk,  

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
 
 
 
        Marta Šmondrková 
            starostka obce 
 


