
 

 
VÝZVA 

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

 
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY  

             Nasvietenie priechodu pre chodcov LED svetlami,  dopravnými 
gombíkmi a aktívnou dopravnou značkou IP6 formát 750x1000 s napojením 

systému na verejné osvetlenie 
 
Výber poskytovateľa služby a prác. 
CPV kód: 
Hlavný predmet: 
Hlavný slovník: 
45316210-0 - Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy  
Doplňujúce predmety: 
Hlavný slovník: 
45314300-4 - Inštalovanie kabeláže 
45314310-7 - Uloženie káblov 
45314320-0 - Inštalovanie počítačovej kabeláže 
 
NÁZOV PROJEKTU: 
Nasvietenie priechodu pre chodcov LED svetlami,  dopravnými gombíkmi a aktívnou dopravnou 
značkou IP6 formát 750x1000 s napojením systému na verejné osvetlenie 
PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  17 916,67 Eur bez DPH 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Mesto Giraltovce 
Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 
Štatutárny zástupca:  Mgr.Ján Rubis, primátor mesta 
IČO:  321 982, DIČ:   2020778760,  IČ DPH:   Nie je platcom DPH 
Tel.:         +421 54 7322447 
Fax:         + 421 54 732 2301 
Mobil: +421 905 515071 
Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati 
E-mail:     emil.mati@giraltovce.sk 
Internetová stránka: www.giraltovce.sk 
Bankové spojenie:   VÚB Bardejov a.s. 
Číslo účtu.:               SK24 0200 0000 0000 1872 3522 

Mesto Giraltovce 
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom  zákazky sú stavebné práce/dodanie tovaru a jeho montáž potrebné na úpravu 
jestvujúcich priechodov v meste Giraltoviec, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti na dopravne 
zaťaženej ceste . 
Cieľom je nasvietenie priechodu stožiarovými výložníkmi a LED svietidlami  ako i dodávka a 
montáž aktívnych dopravných značiek vo formáte 750 x 1000. 
Pre dopravné značky je potrebné dodržať dizajn podľa doterajších štandardov a rozmerov značiek, 
ktoré sú používané na cestách SR a samozrejme  platné podľa súčasnej legislatívy SR. Verejný 
obstarávateľ z dôvodu dodržania tejto podmienky si vyhradzuje povoliť účasť iba takých 
uchádzačov, ktorý predložia v ponuke dopravné značky rozmeru, tvaru, farieb v štandardnej škále 
podkladov a piktogramov  podľa aktuálnych značiek na cestách v SR. 
Účelom je aktívne detekovanie pohybu chodcov a okamžité zvýraznenie zóny priechodu . 
 
Vybraný priechod na ktorom sa budú realizovať technické úpravy :  
1. Bezpečný priechod - mesto Giraltovce - pri budove Magistrátu   
2. Bezpečný priechod - mesto Giraltovce - pri kostole  
 
Po ukončení stavebných a technických prác  budú priechody osvetlené a plne funkčné. 
 
Rozkopávkové povolenie a náklady s ním spojené nie sú predmetom verejného obstarávania. 
 
Realizácia zemných prác formou participácie mesta Giraltovce.  Rozsah zemných prác pre 
osadenie základových pätiek vykoná mesto Giraltovce v rámci svojich kapacít, aby sa predišlo 
kolíziám s IS. Úspešný uchádzač dodá a teda vytýči značkami na povrchu terénu presnú 
požadovanú polohu stožiarov, kde následné zemné práce a betonáž základových pätiek vykoná 
Obstarávateľ na svoje náklady. 
 
Inžiniering 
Vytýčenie sietí + inžiniering zabezpečí investor - obec na vlastné náklady. 
Zemné práce a prípojky na miestny rozvod VO zabezpečí objednávateľ. Spôsob a vykonanie týchto 
prác bude ZAHÁJENÝ po odbornej konzultácii s dodávateľom resp. odborne znalou osobou vo 
veciach EZ.  
 
OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC: 
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať fyzickú obhliadku miesta uskutočnenia prác. 
Termín obhliadky je potrebné telefonicky dohodnúť s kontaktnou osobou. 
Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati tel: 0905 515 071. 
 
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 
Rozsah prác je daný rozpočtom projektu. Uchádzač ocení čistý výkaz-výmer, ktorý je prílohou tejto 
výzvy. Musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný vo výkaze výmer. 
 
POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY : 
Uchádzači predložia Oprávnenie pre servis a údržbu elektrických zariadení do 1000 V, konkrétne 
"Oprava vyhradených technických zariadení Elektrických , druh činnosti: O/OU/R/M alebo iné 
povolenie, ktoré zodpovedá rozsahu žiadanej odbornej spôsobilosti. Ak daný doklad je zverejnený 
na verejnom dostupnom mieste verejný obstarávateľ so dohľadá a preverí sám. 
 
PODMIENKY ÚČASTI 
Ponuku v tomto verejnom obstarávaní môže predložiť: 
- iba podnikateľ  tuzemský, alebo zahraničný, ktorý má oprávnenie primerané tejto zákazke 
dodávať tovar, poskytovať službu alebo zhotovovať stavebné práce – túto skutočnosť verejný 
obstarávateľ preverí vo verejne dostupných registroch;  
- je držiteľom Oprávnenia pre servis a údržbu EZ do 1000V, konkrétne "Oprava vyhradených 
technických zariadení Elektrických, druh činnosti: O/OU/R/M, alebo má iné povolenie, ktoré 
zodpovedá rozsahu žiadanej odbornej spôsobilosti.  
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TERMÍN DODANIA / VYKONANIA DIELA  
Do 30 dní odo dňa vyzvania mestom Giraltovce a po následnom písomnom prevzatia. staveniska. 
 
ZMLUVNÝ VZŤAH  
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o dielo v súlade s § 
83 zákona o verejnom obstarávaní , ktorej návrhy tvoria Príloha č.1  výkaz výmer. 
 
ZÁRUKA  
Záruka na dodávku technológie  a jej  montáž je 24 mesiacov od ukončenia diela a odovzdania. 
 
FAKTURÁCIA  
Podľa skutočne vykonaných dodávok a prác a odsúhlasených výkonov fakturácia etapovite – 
mesačne vždy na konci mesiaca, resp. najneskôr do 5dňa v mesiaci novom predloží dodávateľ 
protokol dodaných materiálov a vykonaných prác na schválenie. 
 
Predmetom čiastkových fakturácii  bude vykonaná práca a dodaný materiál, vrátane materiálu 
dodaného na sklad mesta Giraltovce. 
 
Záverečná faktúra po ukončení diela, súčasťou fakturácie bude aj odovzdávací protokol, certifikáty 
a vyhlásenia dodanej technológie.  
 
Splatnosť faktúr : 14 dní odo dňa doručenia  
 
INÉ 
Z dôvodu dodržania záruky a dlhodobej prevádzky dopravného zariadenia s úspešným  
uchádzačom objednávateľ  uzavrie  zmluvu na profylaktiku, ktorej perióda výkonu je raz za 12  
mesiacov, z pravidla po zimnom období a ustúpení nízkych teplôt. 
 
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. 
 
FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 
TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY: 
Adresné odoslanie výzvy: 20. novembra 2019 na webovom sídle Mesta Giraltovce a  osobne  
 
PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV - LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  A MIESTO: 
Lehota na predloženie ponuky: do 04.12.2019, do 12.00 hod. 
 
Miesto predloženia ponuky: 
Uchádzači predložia ponuku výhradne písomne na adresu pre príjem ponúk Mesto Giraltovce, 
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce. 
Za doručenú je považovaná ponuka v písomnej forme so všetkými požadovanými prílohami 
doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Minimálny obsah ponuky: 
- identifikačné údaje uchádzača 
- Oprávnenia pre servis a údržbu EZ do 1000V, konkrétne "Oprava vyhradených technických 

zariadení Elektrických, druh činnosti: O/OU/R/M, alebo iné povolenie, ktoré zodpovedá 
rozsahu žiadanej odbornej spôsobilosti alebo odkaz na verejný portál 

- ocenený rozpočet projektu 
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KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Najnižšia celková cena predmetu zákazky v Eur s DPH, vrátane všetkých vedľajších výdavkov. 

Úspešná ponuka bude ponuka s najnižšou celkovou konečnou cenou. 

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 ponúk. 
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. 
 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

1. Verejný obstarávateľ v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania umožňuje, ak sa 
jednotlivé položky predmetu zákazky vo výkaze výmer 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 
parametrami. 

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 
normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce spĺňajúce 
príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné 
alebo funkčné požiadavky. 

Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2019. 

                                                                                                  Mgr. Ján Rubis 
                                                                                                  primátor mesta 

V Giraltovciach, 18.11.2019. 
 
 
Prílohy: neocenený výkaz výmer 
 


