
 

 

 

 

 

 

Číslo sp.: 2021/004343/01493 

 

VÝZVA  

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Mestská časť Košice - Sever, 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 na predloženie ponuky na zákazku  

s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom 

 

 „Poskytovanie služby verejného osvetlenia ulice Na Stráni“ 

(služba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 06.12.2021 

                    podpísané 

Ing. František Ténai, MBA 

           starosta 



 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie:  Mestská časť Košice-Sever 
Sídlo organizácie:    Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
IČO:  00690929 
DIČ:  2020762964 
Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai, MBA, starosta 
Kancelária starostu:  
Telefón:  055/63 247 67 
Kontaktná osoba:  Jaroslav Karola 
Telefón:  +421 917 909 011 
e-mail:  jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 
2 NÁZOV ZÁKAZKY 
 Poskytovanie služby verejného osvetlenia ulice Na Stráni 
 
3  DRUH ZÁKAZKY  

Služba 
 
4 HLAVNÉ MIESTO A LEHOTA A TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY 

Miesto poskytnutia služby: ulica na Stráni, Košice 

Lehota poskytovania služby: 10 rokov od účinnosti zmluvy 

Termín realizácie poskytovanej služby: do 8 týždňov od účinnosti Zmluvy o poskytovaní služby. 

Odovzdanie staveniska:  do 10 pracovných dní od podpísania Zmluvy o poskytovaní služby. 

 

5 VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby (návrh Zmluvy o poskytovaní služby tvorí Príloha č. 3   

a Príloha č. 4) 

6 OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby osvetlenia ulice Na Stráni v Košiciach, 
montáž sústavy verejného osvetlenia, zabezpečenie požadovanej technickej a prevádzkovej 
úrovne systému verejného osvetlenia vrátane zabezpečenia všetkých ostatných služieb 
a energií potrebných pre riadne fungovanie osvetlenia a to: 
➢ prevzatie zodpovednosti za osvetľovaciu sústavu verejného obstarávania, počas trvania 

zmluvy, 
➢ zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy (opravy, údržba, pravidelné 

revízie, výmena nefunkčných častí, 
➢ zabezpečenia energií potrebných pre riadny chod sústavy osvetlenia, 
➢ zabezpečiť stanovisko k pripojeniu odberného miesta do distribučnej sústavy, 
➢ uhradiť pripojovací poplatok za pripojenie odberného miesta, 
➢ zabezpečiť každoročne vždy do konca januára kalendárneho roka údaj o spotrebe 

elektrickej energie za predchádzajúci roka, za účelom dodržania výkonových charakteristík 
inštalovaných zariadení  a min. počte svietenia 3900 hod, 

➢ uzavrieť do termínu podpísania Zmluvy o poskytovaní služby, Nájomnú zmluvu o nájme 
podperných bodov nízkeho napätia za účelom umiestnenia prvkov verejného osvetlenia na 
týchto podperných bodoch, pre účely poskytovania služby osvetlenia v uvedenej lokalite 

a ďalších služieb v rozsahu podľa zadania uvedených v príloh tejto Výzvy. 
 
7 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na 
celý rozsah predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku iba na niektoré položky z častí predmetu 
zákazky alebo len na vybrané položky predmetu zákazky. Ponuka predložená len na 
niektoré položky predmetu zákazky alebo na niektoré vybrané položky predmetu zákazky 
bude z verejného obstarávania vylúčená. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia 

 

 



 

8 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie vo vzťahu k 
požadovanému riešeniu. 

 
9 PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 21 020,19 EUR bez DPH 

 
10 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 starostu obce na telefónnom čísle 
+421 917 909 011, alebo elektronickou poštou na: jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 
11 HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa v 
pravidelných mesačných splátkach bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovateľa 
služby. 

 
12 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
12.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

Uchádzač preukáže splnenie  podmienok  účasti týkajúce sa  osobného  postavenia v  súlade  s 
§ 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní – splnením podmienok účasti: 
12.1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, dokladom, ktorý potvrdzuje, 

že je oprávnený  poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  
Uchádzač nemusí predložiť predmetný doklad, pretože verejný obstarávateľ použije 
dostupné údaje z iných informačných systémov verejnej správy. V prípade, ak by verejný 
obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál OverSi, je oprávnený vyžiadať si od 
uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. 

12.1.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač predloží čestné 
vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu (Príloha č. x- vzor čestné vyhlásenie).  

Uchádzač, ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedený na Úrade pre 
verejné obstarávanie v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný predložiť 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 

12.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
12.2.1 podľa § 34 ods. 1 písma a)  zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytovaných 

služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením 
cien, lehôt a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol  verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ. 
Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb s uvedením  minimálne 3 referencií  
rovnakého charakteru poskytovaných služieb ako je predmetu zákazky,  kumulatívne v 
hodnote min. 21 020,00 eur bez DPH. 

 

13  KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚKA PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Najnižšia celková cena za poskytnutú službu predmetu zákazky v eurách s DPH 

 

Verejný obstarávateľ zostaví predbežné poradie doručených ponúk (v lehote na predkladanie 
ponúk) na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Na prvom mieste v poradí sa umiestni 
uchádzač s najnižšou cenovou ponukou, na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou 
najnižšou cenovou ponukou atď. 

 
14 CENA, SPÔSOB URČENIA CENY 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa  
Opisu predmetu zákazky – Príloha č. 1 Výzvy a Prílohou č.5 Projektovou dokumentáciou. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v  znení neskorších predpisov.  

mailto:jaroslav.karola@kosicesever.sk


 

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, 
➢ hodnota DPH v eurách, 
➢  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. 

 
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. 

 
15 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK UPLYNIE DŇA: 15.12. 2021 do: 12:00 hod. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 

 
16 SPÔSOB, LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK: 

Ponuku je potrebné doručiť jedným z nasledovných spôsobov: 
➢ Poštou/kuriérom alebo osobne na adresu: Miestny úrad – Mestská časť Košice – 

Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice 
obálka musí byť zreteľne označená nápisom  „Cenová ponuka – neotvárať“, heslom 

obstarávania: „Verejné osvetlenie“, ako aj obchodným menom a sídlom uchádzača. 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, prípadne iným 
doručovateľom, rozhodujúci je termín doručenia ponuky t. j. do  15.12.2021 o 12:00 hod 

  
17 POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK 

Otváranie ponúk je neverejné. 

18 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.01.2022 

 
19 OBSAH PONUKY: 

Ponuka musí obsahovať: 
19.1 Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie   podmienok  

účasti  uchádzačov  vo verejnom  obstarávaní v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní a  § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

19.2 Návrh na plnenie kritérií – v tlačenej forme potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.  

19.3 Návrh obchodných podmienok – Zmluva o poskytnutí služby s prílohami (Technická 
špecifikácia sústavy  verejného osvetlenia, Schéma verejného osvetlenia, SLA-Servisná 
zmluva) v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť riadne vyplnený o informácie týkajúce sa 
uchádzača, doplnený o identifikačné údaje uchádzača, doplnený o cenu, podpísaný 
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch 
podľa Prílohy č. 3. 

19.4 Výkaz výmer (Súhrnný rozpočet) Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí služby – 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. Uchádzač vyplní údaje 

o predpokladanej spotrebe elektrickej energie a o predpokladanej údržbe zariadenia podľa 

Prílohy č. 4.  

19.5   Čestné vyhlásenie (konflikt záujmov) podľa Prílohy č. 6. 



 

 
20 VYHODNOTENIE PONÚK 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti  zadefinovaných verejným 
obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky. Ak bude predložená len jedna ponuka, predbežné poradie sa nezostavuje. 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať  prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným 
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb. Zmluva musí byť uzatvorená v 
súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 

21 ĎALŠIE INFORMÁCIE 
Úspešný uchádzač bude pri realizácii postupovať podľa „Vyjadrenia prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii č. 14547/2021“. 

 

  Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej: 
 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  
 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií  
 Príloha č. 3 – Návrh obchodných podmienok (Zmluva o poskytovaní služby)) 
 Príloha č. 4 – Výkaz výmer (Súhrnný rozpočet) 
 Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia  
 Príloha č. 6 – Čestné vyhlásenie (konflikt záujmov) 
 Príloha č. 7 -  Zoznam poskytovaných služieb – referencie 
 Príloha č. 8 – Čestné vyhlásenie - §32 ods. 1 pism. f)  ZVO  

 
 
 
 
              podpísané 
Ing. František Ténai, MBA 

              starosta 


