
Výzva na predloženie ponuky pre zákazku tzv. malého rozsahu: 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Obec Hamuliakovo 
Sídlo: Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo 
IČO:  00304751 
DIČ:  2020662094 
Štatutárny orgán: Ing. Ludmila Goldbergerová - starosta 
Tel. 02/45988128 
Info@obechamuliakovo.sk 
 
2. Predmet zákazky 
Audit  verejného osvetlenia obce Hamuliakovo v  rozsahu  sústavy verejného 
osvetlenia  spravovanej  obcou (viď. mapka) 
 
3. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky tzv. malého rozsahu je obstaranie auditu  verejného osvetlenia 
obce Hamuliakovo v nasledovnej štruktúre: 
 

A. Pasportizácia zariadení existujúceho verejného osvetlenia   
zmapovanie a pasportizácia existujúceho verejného osvetlenia (GPS 
súradnice podperných bodov, typ svietidla, svetelný zdroj, príkon, výložníky, 
napájanie) – vo výstupe tabuľkového prehľadu a graficky (podkladová 
ortofoto mapa alebo katastrálna mapa),  situačný výkres existujúcej 
osvetľovacej sústavy.  

 
B. Svetelno-technický a energetický audit existujúceho sústavy verejného 

osvetlenia   
a. zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov, stožiarov, 

výložníkov, rozvádzačov 
b. posúdenie technického stavu sústavy VO, identifikácia prevádzkových 

nedostatkov sústavy VO s ohľadom na požiadavky svetelno-technických 
noriem 

c. energetická bilancia modernizácie verejného osvetlenia, identifikácia 
potenciálu úspor (zníženie maximálnej rezervovanej kapacity v RVO, 
zníženie spotreby elektrickej energie), 

d. návrh opatrení pre rekonštrukciu verejného osvetlenia s použitím LED 
technológii – doplnenie a vyradenie svetelných bodov, rámcový rozpočet 
rekonštrukcie VO, výpočet návratnosti investície do modernizácie VO, 
rozčlenenie stavby do samostatných etáp podľa dohody, odporúčaná 
etapizácia prác rekonštrukcie a údržby VO 
Tlačený a digitálny výstup 

 
C. Vypracovanie návrhu zadania pre verejné obstarávanie modernizácie 

verejného osvetlenia s použitím LED technológii vrátane 
jednostupňovej projektovej dokumentácie 

1.  Návrh spôsobov financovania investície z úspory el. energie 
a podmienok údržby počas doby splácania, 

  



2.  Technické podklady – jednostuňová projektová dokumentácia 
na účely: 

a. predloženia stavebnému úradu 
b. príloha súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa 
c. realizácia stavby 
Obsahom projektovej dokumentácie je najmä: 
-  svetelno-technický projekt - kategorizácie tried osvetlenia v zmysle 

EN STN 13 201 pre jednotlivé komunikácie, svetelno-technický 
výpočet navrhovanej sústavy - priečny profil komunikácie, geometria 
sústavy, pozícia svietidiel vzhľadom na komunikáciu, energetické 
a svetelno-technické parametre navrhovaných svietidiel a svetelných 
zdrojov, požadované parametre rozvádzačov, špecifikácia riadiaceho 
systému s reguláciou intenzity osvetlenia a voľby prevádzkových 
režimov, referenčné úseky pre svetelno-technické meranie (overenie 
splnenia parametrov požadovaných normami na osvetlenie 
pozemných komunikácií),  

-   výkresová časť - situačný výkres navrhovanej osvetľovacej sústavy, 
rezy osadenia svietidiel na existujúce podperné body, výstavby nových 
podperných bodov, uloženia káblových vedení, schéma rozvádzača 
RVO, prípojka NN. 

-   textová časť - technická správa vrátane podrobného technického 
opisu, protokol o určení vonkajších vplyvov, špecifikácia minimálnych 
technických štandardov pre systém osvetlenia v opisnej forme 
(podklad pre verejné obstarávanie) 

-  špecifikácia navrhovaných minimálnych technických parametrov 
a riešení  

- položkovitý odhadovaný rozpočet + výkaz výmer pre jednotlivé etapy 
Tlačený a digitálny výstup. 

 
D.  Vypracovanie generelu zariadení VO obce  
vo forme manuálu pre projektantov a developerov nových lokalít v obci, ktorý 
definuje požiadavky na zariadenia VO s cieľom minimalizácie prevádzkových 
nákladov po odovzdaní zariadenia do správy obce. 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky je  3.000,- € vrátane DPH. 
 
5. Obsah ponuky 
Ponuka uchádzača na predmet zákazky musí obsahovať: 

a) Ponúkaná cena vyčíslená v eurách, vrátane DPH (v prípade, ak dodávateľ nie 
je platca DPH uvedie cenu celkom) 

b) Viazanosť ponuky do 30.12.2019 
c) Návrh zmluvy o poskytovaní služby  
d) Ako samostatnú prílohu cenovej ponuky žiadame uviesť zoznam referencií 

z obdobných zákaziek spracovanie svetelno-technických a energetických 
auditov resp. realizačných projektových dokumentácií pre samosprávu 
obdobnej veľkosti (300 – 500 svetelných bodov) za posledné 3 roky, 
s uvedením identifikácie zákazky a cieľovej samosprávy vrátane zodpovednej 
kontaktnej osoby, u ktorej je možné overiť pravdivosť údajov, a s uvedením 
dostupnej informácie, či bol projekt zrealizovaný a či bol financovaný 
„z úspory“. Požaduje sa uvedenie najmenej 2 referencií. 

e) Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky 



f) Číslo rozhodnutia o zápise do zoznam energetických audítorov s praxou 
najmenej 5 rokov. 

g) Autorizačné osvedčenie stavebného inžiniera (kategória I4, podkategória 
elektrotechnické zariadenia) 

h) Číslo dokladu svetelného technika preukazujúceho vzdelanie v príslušnom 
odbore (absolvent VŠ druhého stupňa v odbore, zameraní, orientácii, 
špecializácii alebo vo výberovom bloku „svetelná technika“) 

i) Čestné vyhlásenie, že disponujete osobou pre fyzikálne skúšky osvetľovacích 
sústav pozemných komunikácií (svetelno-technické merania), ktorá má 
k dispozícii kalibrované prístroje a akreditovaný proces merania 
a  vyhodnocovania výsledkov  

j) Čestné vyhlásenie o tom, že sa úspešný uchádzač, sám ani v súčinnosti 
s iným subjektom, nebude zúčastňovať verejného obstarávania na zákazku, 
predmetom ktorej bude vlastná realizácia modernizácie verejného osvetlenia 
s použitím LED technológii 

k) Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným 
obstarávateľom, neobsahuje žiadne obmedzenia, alebo výhrady, ktoré by boli 
v rozpore s výzvou na predloženie ponuky. Do úvahy nemožno brať žiadnu 
výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným 
obstarávateľom. Takáto výhrada a/alebo obmedzenie bude mať za následok 
vylúčenie ponuky uchádzača. 

 
6. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria 
najnižšej ceny za predmet zákazky. 
 
7. Miesto a lehota na predkladanie cenovej ponuky 

• Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 
Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo 

• Lehota na predkladanie ponúk je do: 10.5.2019 do 12.00 hod. (pri zaslaní 
poštou platí dátum poštovej pečiatky) 

 
8. Spôsob predloženia cenovej ponuky 
Verejný obstarávateľ žiada ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením 
cenová ponuka „Audit  verejného osvetlenia“, neotvárať. 
 
9. Doplňujúce informácie 

• Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, predložením 
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi. 

• Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti 
ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži 
u verejného obstarávateľa 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
súťažných ponúk. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na základe tejto 
výzvy na predloženie ponuky pre zákazku tzv. malého rozsahu, a to najmä 
v prípade, ak uchádzač predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky, avšak 
táto cena bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky. 



• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako 
najlepšia, uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako druhý 
v poradí. 

• Informácia bola zverejnená dňa: 24.4.2019 
 
 
 
 
 
Ing. Ludmila Goldbergerová 
Starostka 
 
Príloha: mapka riešeného územia 
  



Mapka riešeného územia 
 
 

 
 

I. Pôvodná časť obce 
II. Stredný hon 
III. Vstup ulica Poľná 
IV. Družstevná + Pri píle 
V. Rybárska + Korytárska + Pastierska (zatiaľ neprevzatá) 
VI. Výhľadovo neexistujúce osvetlenie chodníka pre peších 

IV. 

V. 

VI. 

II. 

I. 

III. 


