Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona
343/2015 Z.z o Z.z o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu na tovary a služby, ktoré nie sú bežne
dostupné na trhu podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre :

„Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Selce
IČO: 00647641
Sídlo organizácie : 962 51 Selce č. 1
Internetová adresa: www.obecselce.sk
E mail: maria.sulcova@gmail.com
Kontaktné miesto: Obecný úrad Selce
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Šulcová
Telefón : 0905714327
2. Druh zákazky:
Prieskum trhu na tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu podľa §117 zákona
343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon).
CPV: 09330000-1 slnečná energia
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu
hodnotueľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení nektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
3. Názov zákazky : „Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami“
4. Obdobie trvania zmluvy: 2019
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6 000,00 EUR
6. Obsah predmetu zákazky:
Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami:

1.

Svietidlo LED STS N-20 W solárne (k miestnej komunikácii)
Svietidlo LED ST-10-2000 solárne (parkové – svietivosť na
všetky strany)
Svietidlo LED ST 20-2000 (v križovatkách miestnych
komunikácií)

2.
3.
4.

Stožiare včetne osadenia o montáže svietidiel
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4
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4
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3
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11

Záruka 60 mesiacov
Lehota na zhotovenie diela: do 30.11. 2019
Technická špecifikácia návrhu osvetľovacej sústavy
Cestné komunikácie v obci Selce nemajú dostatočné osvetlenie.. Na základe správneho
začlenenia bol navrhnutý vhodný typ svietidla, ktoré spĺňa
požiadavky na jas, pozdĺžnu rovnomernosť osvetlenia a celkovú rovnomernosť osvetlenia.
Pri návrhu sa kládol dôraz na účinnosť svietidla, teplotu farebného podania ako aj typ
vyžarovacej krivky. Je potrebné brať do úvahy aj typ a výšku stožiara a dĺžku nové solárne
svietidlo bude inštalovať.




Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta
po predchádzajúcej dohode so starostkou obce (č.tel: 0905714327).
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na
zhotovenie diela, a to najmä náklady na materiál a prepravu.Vysúťažená cena je
konečná.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky
nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23
zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že
ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho
procesu.

7.Hlavné podmienky následného prieskumu trhu:
1. Splatnosť faktúr 14 dní.
2. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani neuhradí zálohové faktúry.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku, za celý predmet zákazky v zmysle časti 6
tejto výzvy.
2. Uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom vyplneného formulára
(Návrh na plnenie kritérií), ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy a je
pre uchádzačov záväzný.
9. Miesto dodania:

1.

Obec Selce.

10. Cena:
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela.
Cena musí byť uvedená v hodnote s DPH alebo ako konečná cena, ak uchádzač nie je
platcom DPH.
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Do dňa 20.10.2019 do 13.00 hod.
13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo emailom, alebo osobne na
adresu sídla verejného obstarávateľa .
2. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy,
➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
➢ označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže
„Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami“.
➢ Pri elektronickom podaní na adresu: maria.sulcova@gmail.com uviesť predmet
správy:
„Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami“.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. Kritérium: najnižšia cena celkom s DPH.
2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní
verejného obstarávateľa.
15. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 20.10. 2019

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Obchodný názov uchádzača:

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

Adresa sídla uchádzača:

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

IČO:

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

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%
Číslo
položk
y
1.
2.

3.

4.

Názov položky

m.j.

Svietidlo LED STS N-20 W
solárne (k miestnej komunikácii)
Svietidlo LED ST-10-2000
solárne (parkové – svietivosť na
všetky strany)
Svietidlo LED ST 20-2000 (v
križovatkách miestnych
komunikácií)
Stožiare včetne osadenia
o montáže svietidiel

počet
m.j.

KS

4

KS

4

KS

3

KS

11

Cena za jednotku
( EUR s DPH)

Cena za
položku
(EUR s DPH)

CELKOVÁ CENA ( EUR S DPH)
Čestne prehlasujem, že som bol oboznámení s terénom pre osadenie svietidiel a cena za
práce a dodanie materiálu je konečná.

V ............................. dňa ................ 2019
............................................................
..
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podl'a Obchodného zákonnika& 513/1991 Zb.
Zmluvné strany
1.1
Objednávatel
OBEC Selce
Selce 1
962 51 Čabradský Vrbovok
Statutárny zástupca Mgr. Mária Šulcová - starostka obce
ICO: 00647641
DIČ: 2021120299
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Cislo účtu: VÚB Banka IBAN: SK44 0200 0000 0000 1612 8412
Kontakt: 045 559 7163, 0905 714 327
maria.sulcova@gmail.sk
1.2
Zhotoviteľ

Statutárny zástupca:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Kontakt:
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 „Doplnenie verejného osvetlenia solárnymi svietidlami“
Čl. III
Obsah o predmete zmluvy
1.
2.
3.
4.

Svietidlo LED STS N-20 W solárne (k miestnej komunikácii)
Svietidlo LED ST-10-2000 solárne (parkové – svietivosť na
všetky strany)
Svietidlo LED ST 20-2000 (v križovatkách miestnych
komunikácií)
Stožiare včetne osadenia o montáže svietidiel

KS

4

KS

4

KS

3

KS

11

3.1 Predmetom zmluvy je dodanie svietidiel a stožiarov + potrebného príslušenstva,
montáž a osadenie.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž solárního osvetlenia. Cenová ponuka je
súčasťou zmluvy.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl. IV
Cena
Cena.je v zmysle ponuky konečná
4.1
Číslo
položky
1.
2.

3.

4.

Názov položky

m.j.

Svietidlo LED STS N-20 W solárne (k
miestnej komunikácii)
Svietidlo LED ST-10-2000 solárne
(parkové – svietivosť na všetky
strany)
Svietidlo LED ST 20-2000 (v
križovatkách miestnych
komunikácií)
Stožiare včetne osadenia o montáže
svietidiel

počet m.j.

KS

4

KS

4

KS

3

KS

11

Cena za jednotku
( EUR s DPH)

Cena za položku
(EUR s DPH)

CELKOVÁ CENA ( EUR S DPH)

Čl. V
Platobné podmienky
5.1 Cena podľa bodu 4.1 je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 15 dní
od podpisania odovzdávacieho protokolu.
5.2 V prípade nedodržania platobných podmienok zhotoviteľ má právo
fakturovať objednávateľovi penále 0,01% za každý deň omeškania danej platby.

Čl. VI
Termín dodania diela

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa Čl III do 30.11. 2019
6.2 Termín odovzdania predmetu zmluvy podľa Čl. III môže byt predĺženy o dobu
nepriaznivých klimatických podmienok (mráz, nepristupnosť terénu)
6.3 Odovzdaním diela sa rozumie deň podpisu odovzdávacieho protokolu
Čl. VII
Ostatné podmienky
7.1 Záručná doba zhotoveného diela je 5 rokov. Začina plynúť' prevzatím diela
objednávateľom.
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie

7.2 V pripade závažného porušenia tejto zmluvy jednou zo zúčastnených strán má druhá
strana právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
8.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného a Občianskeho zákonníka a d'alšimi právnymi predpismi Slovenskej
republiky
8.2 Zmeny alebo úpravy tejto zmluvy sú možné iba po vzájomnej dohode štatutárov
písomnou formou
8.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 x obdrží objednávateľ, 1 x obdrží
zhotoviteľ.
Účinnosť zmluvy nastáva dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Selce, dňa............................

.......................................................
Mgr. Mária Šulcová
starostka obce

........................................................
zhotoviteľ

