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 Naša značka:  V Kysaku, dňa: 

 OÚS2022/00120  25.3.2022 

 
 

Obec Kysak, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) vyzýva potenciálnych záujemcov / 
uchádzačov na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet 
zákazky  

IBV Kysak 38 RD výstavba verejného osvetlenia   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Názov:   Obec Kysak  

 Sídlo:    Kysak 146, 044 81 Kysak  

 Krajina:   Slovenská republika  

Zastúpený:  Ing. Ľubomír Krajňák- starosta obce  

 IČO:   00324400  

 DIČ:   2021244841  

 Telefón:   +421 55 729 05 91  

 E-mail:   info@kysak.sk  

  

Kontakt určený pre komunikáciu s uchádzačmi: Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír 

Krajňák  

Mobil:           +421 905 837 036    

E-mail:   

  

        starosta@kysak.sk  

2. Predmet a druh zákazky:  

2.1 Názov predmetu zákazky:   

IBV Kysak 38 RD výstavba verejného osvetlenia 

2.2 Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej dodávky, spočívajúcej vo výstavbe 

verejného osvetlenia, osadenie nových oceľových kandelábrov, uloženie kábla verejného 

osvetlenia, výstavba osvetľovacej sústavy v požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne 

systému, podľa predloženej projektovej dokumentácie.  

VÝZVA č. 145/2022  NA PREDLOŽENIE PONUKY  
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2.3 Druh zákazky: Stavebné práce  

2.4 CPV kód:   45315100-9  Elektrotechnické inštalačné práce  

3. Postup obstarávania:  

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na stavebné práce 
nie bežne  dostupné na trhu.  
  

4. Stručný opis predmetu zákazky:  

• Dodávka a montáž nového podzemného vedenia verejného osvetlenia vo vyhotovení 

káblom NAYYJ 4x25 v celkovej dĺžke 871 m  

• dodávku a montáž nových oceľových kandelábrov vrátane prefabrikátov v počte 19 ks  

• dodávku a montáž LED svietidiel PROLI 20W SRL018 PRO na oceľové kandelábre v počte 

19 ks  

• dodávku a montáž výložníkov 0,5 m v počte 19 ks  

• zapojenie osvetľujúcej sústavy do novozriadeného a osadeného rozvádzača VO RVO  

  

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Neumožňuje sa. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky podľa 

požiadaviek  verejného obstarávateľa.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:    56.970,60 EUR bez DPH  

7. Typ zmluvy:  

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo medzi verejným  

obstarávateľom/objednávateľom a úspešným uchádzačom/realizátorom, v lehote 

viazanosti ponúk.   

Obchodné podmienky tvoria samostatnú prílohu tejto Výzvy.  

8. Miesto dodania a lehota realizácie:  

• Miesto dodania: SK, Košický kraj, okres Košice - okolie, Obec Kysak  

• Do (12) mesiacov od podpísania zmluvy o dielo  

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky:  

Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si 

uchádzači  sami overili potrebný  rozsah činností a získali potrebné informácie, ktoré budú 

potrebovať na  prípravu a spracovanie záväznej ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a 

zohľadňovala celý objem  potrebných činností na realizáciu predmetu zákazky. Termín 

obhliadky je potrebné dohodnúť vopred  telefonicky u Ing. Krajňáka na čísle 0905 837 036, 

alebo elektronickou poštou na: starosta@kysak.sk  
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10. Variantné riešenie:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie vo vzťahu k  

požadovanému riešeniu.  

  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa  

bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovateľa služby.  

12. Podmienky účasti uchádzačov:  

• Podmienka účasti: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f): • Spôsob 

preukázania:   

o Úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením dokladov 

podľa § 32 ods. 2 ZVO e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky   

o Uvedené doklady je možné nahradiť informáciou uchádzača, že je zapísaný v 

zozname hospodárskych subjektov podľa §152 ZVO.  

13. Obsah ponuky:  

Ponuka musí obsahovať:  

• Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 1 Výzvy s vyplnenými identifikačnými údajmi 

uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, telefonický kontakt, email) a navrhovanou 

cenou, v tlačenej forme potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača alebo oprávnenou 

osobou konať v mene uchádzača  

• Ocenené zadanie – Príloha č. 2 Výzvy v tlačenej forme potvrdené štatutárnym 

zástupcom uchádzača alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové 

a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); uchádzač musí vyplniť zadanie 

v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová.   

UPOZORNENIE: Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Zadania (jednotkovou cenou 

vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať Zadanie (poradie 

položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod.). Pre spracovanie ponuky a ocenenie 

uchádzačmi je priložené zadanie záväzné. Uchádzačov upozorňujeme, že pri prenesení 

položiek do rozpočtových programov (napr. CENKROS) sa môže stať, že uchádzač 

pozmení predpísanú výmeru / množstvo položky (napr. program dopočíta stratné), ocení 

položky jednotkovými cenami na 3 desatinné miesta, neocení položku, vynechá položku, 

resp. pozmení text položky a pod., preto odporúčame uchádzačom použiť predložené 

zadanie a vyplniť bunky so žltým podfarbením v tomto predloženom zadaní. Pri doplnení 

jednotkovej ceny do príslušnej bunky zadania sa automaticky vyplní cena celkom.  

14. Cena, spôsob určenia ceny:  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky 

podľa Opisu predmetu zákazky –Prílohou č.3 Projektová dokumentácia.  

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

cenách v  znení neskorších predpisov.   
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Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač 

platiteľom dane z  pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 

zložení:  

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH  

• sadzba DPH a hodnota DPH   

• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  

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

 

15. Spôsob, lehota a miesto na predkladanie ponúk:  

Ponuku je potrebné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:  

• osobné doručenie, alebo doručenie poštou, prípadne iným e-mailom na  adresu 

obstarávateľa:  

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, prípadne iným 
doručovateľom, rozhodujúci je termín doručenia ponuky;  

• uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu, obal musí byť 

uzatvorený; na obal ponuky žiadame uviesť:   o adresu určenú pre doručenie ponúk o 

obchodný názov a adresu uchádzača a označenie:   

• „SÚŤAŽ – IBV Kysak 38 RD výstavba verejného osvetlenia”  

• v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@kysak.sk s rovnakým označením 

a označením hesla súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo 

formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.  

 

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňom: 30.3.2022 o 12,00  

Lehota viazanosti ponúk: do 30.6.2022  

 

Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia.  

 

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ 

takúto cenovú ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi ako sa v procese verejného 

obstarávania umiestnili.   

17. Lehota viazanosti ponúk:  

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti 
ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.6.2022  
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18. Ďalšie informácie:  

1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Príloha  

Príloha č. 2 – Zadanie rozpočet  

Príloha č.3  - Projektová dokumentácia  

  

                            

      

V Kysaku, dňa 25.3.2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Krajňák 

starosta obce 

 

 

 


