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ÚVOD 

 

 
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné 

podmienky vrátane častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky 

zadávania tejto zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok. 

 

Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny a lehoty 

obsiahnuté v súťažných podkladoch. Ak uchádzač nedodá všetky požadované doklady, informácie 

a dokumentáciu alebo ak ním predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám uvedených vo 

vyhlásení súťaže a v súťažných podkladoch, bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená. 
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A.1 Pokyny pre uchádzačov 

Časť I. 

Všeobecné informácie 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Štiavnička 

 

Adresa verejného obstarávateľa: Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička 

 

Krajina:    Slovenská republika 

 

IČO:     00315770 

kontaktná osoba:    Ladislav Zvara 

Tel. č.:     +421 044 432 25 10 

Fax:     +421 044 432 25 10 

E-mail:     oustiavnicka@stonline.sk   

Internetová adresa:   http://www.stiavnicka.sk   

 Ďalšie informácie možno získať na adrese vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta 

 Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na adrese:  vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta  

 Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta  

 

2. Predmet zákazky 
2.1.  Názov: „Služba verejného osvetlenia obce Štiavnička“ 

  Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania komplexnej služby verejného osvetlenia v katastrálnom 

území obce Štiavnička. Súčasťou predmetu zákazky je vybudovanie novej sústavy verejného osvetlenia 

v obci Štiavnička s režimom astronomického stmievania a zabezpečenie jej prevádzky vrátane dodávky 

elektriny potrebnej pre jej správne fungovanie, v rozsahu 110 ks exteriérových svietidiel verejného 

osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2 900 lm a 2 ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so 

silovým vedením tak, ako je uvedené v situačnom nákrese – Časť C súťažných podkladov na požadovanej 

technickej úrovni, tak aby spĺňali príslušné technické normy podľa právnych predpisov platných na území 

SR . Podperné body, na ktorých budú inštalované jednotlivé svietidlá, sú súčasťou dodávanej služby a právne 

vzťahy medzi poskytovateľom služby a vlastníkom podperných bodov alebo nehnuteľností, na ktorých majú 

byť svietidlá resp. podperné body umiestnené v súlade s prílohou č. 1 je povinný si zmluvne vyporiadať 

víťazný uchádzač. Verejný obstarávateľ nemá z úradnej činnosti vedomosť o vlastníckych vzťahoch k 

podperným bodom pričom uvádza, že vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam na ktorých sú resp. majú byť 

umiestnené podperné body sú verejne dostupné z Katastra nehnuteľností. 

 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, rozsah požadovaných služieb tvorí časť súťažných podkladov   

B.1 Opis predmetu zákazky a časť súťažných podkladov C. Situačný nákres  

2.2.  Celková hodnota zákazky: 

 Predpokladaná hodnota (bez DPH): 125.000,00 EUR bez DPH   

2.3.  Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: 

Hlavný predmet: 

Hlavný slovník: 52321001 Údržba pouličného osvetlenia 

Kategória: 1. Opravy a údržba 

  

 

3.   Rozdelenie predmetu zákazky 
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

4. Variantné riešenie 
4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky.  

4.2 Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk.  

mailto:oustiavnicka@stonline.sk
http://www.stiavnicka.sk/
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5. Miesto dodania predmetu zákazky  

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Kataster obce Štiavnička. 
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky 
6.1 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie zadávanej zákazky na poskytovanie služby: 15 rokov. 

 

7. Zdroj finančných prostriedkov 
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Obce Štiavnička. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

7.1 Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v euro základe 

predloženej faktúry . Splatnosť faktúry je do 15 dní odo dňa jej doručenia. 

 

8. Druh zákazky 
8.1. Zákazka na poskytnutie služby.  

8.2. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania:  Zmluvu podľa Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov na základe zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zadávanej 

zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 - Opis predmetu zákazky, B.2 - Spôsob určenia ceny, 

B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a C. Situačný nákres. 

 

9. Lehota viazanosti ponuky 
9.1. Uchádzač je viazaný svojou  ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2016.   

9.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo iných nepredvídateľných okolností verejný 

obstarávateľ upovedomí uchádzačov o  predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk. 

9.3. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou. 

9.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 

 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 
10.1. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a uchádzačom alebo záujemcom v slovenskom jazyku sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí 

trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, 

a je rovnako dostupný každému záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať poštovou 

zásielkou, elektronickými prostriedkami alebo doručením osobne. Verejný obstarávateľ navrhuje 

dorozumievanie elektronickou formou, t.j. e-mailom. 

10.2. Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou a pod. (ďalej len „elektronické 

prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej 

forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní 

zákonom stanovených lehôt. Za splnený termín sa považuje dátum prijatia, alebo odoslania faxom, 

alebo e-mailom. 

10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 

10.4 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 

záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie 

lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného 

predpisu o správnom konaní. 

 

11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
11.1. Záujemca požiada o vysvetlenie na adrese: 

Obecný úrad Štiavnička 
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Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička 

kontaktná osoba: Ladislav Zvara 

Tel. č.:  +421 044 432 25 10 

Fax:  +421 044 432 25 10 

E-mail: oustiavnicka@stonline.sk   

11.2. Verejný obstarávateľ navrhuje elektronickú formu vysvetľovania. V prípade, že nie je k dispozícii, 

použije sa písomná forma prostredníctvom pošty. 

11.3. Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 

verejný obstarávateľ poskytne bezodkladne najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia 

žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie 

najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11.4. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných 

podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. 

 

12.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
12.1 Obhliadka miesta nie je potrebná, súčasťou súťažných podkladov je situačný nákres (Príloha C 

súťažných podkladov ). 

 

 

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

 

13. Vyhotovenie ponuky 
13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom 

s nezmazateľným atramentom a pod., ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a je pre fyzickú 

osobu čitateľná.  

13.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve, prostredníctvom 

ktorého bolo verejné obstarávanie zadávanej zákazky vyhlásené alebo v týchto súťažných 

podkladoch požadované, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené 

kópie, ak nie je v týchto súťažných podkladoch uvedené inak.   

13.3. Uchádzač predloží ponuku v nerozoberateľnom stave t.j. v takom, že sa nedajú vyberať jednotlivé 

listy ponuky. Spôsob použitej väzby musí jednoznačne zabezpečiť trvalú nerozoberateľnosť.  

13.4. V súlade s § 18a zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje ponuku predložiť 

súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú 

podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 

mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto 

osôb a odtlačku pečiatky. 

 

14. Jazyk ponuky 
14.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty požadované pri zadávanej zákazke musia byť vyhotovené 

v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Táto podmienka neplatí pre doklady a dokumenty 

predložené v českom jazyku. 

14.2. Doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač so  

sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka okrem dokladov predložených 

v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je 

úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). 

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v EURO. 

15.2. Cena za zadávanú zákazku musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov.  

mailto:oustiavnicka@stonline.sk
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15.3. Cena za dodanie predmetu zákazky zohľadňuje kompletnú cenu za poskytovanie požadovanej služby 

podľa časti súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny. 

15.4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení : 

15.4.1. navrhovaná zmluvná cena za požadovanú službu bez DPH/rok, 

15.4.2. navrhovaná zmluvná cena za požadovanú službu vrátane DPH/rok. 

15.5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH upozorní v ponuke. 

 

16. Zábezpeka ponuky 
16.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

 

17. Obsah ponuky 
17.1. Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu 

kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú 

ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. 

17.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch, 

musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

17.3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia 

byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. 

17.4. V prípade skupiny uchádzačov musí byť vystavená plná moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude 

oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene ostatných členov skupiny, 

podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za 

každého člena skupiny. 

17.5. Obsah ponuky – časť „Ostatné“  

17.5.1 zoznam predložených dokumentov s číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo dokument 

nachádza, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (ďalej len 

„oprávnenou osobou uchádzača“). Odporúča sa, aby všetky strany ponuky boli parafované 

oprávnenou osobou uchádzača a očíslované vzostupne od strany 1 po stranu x. 

17.5.2 Identifikačné údaje uchádzača obsahujúce obchodný názov, adresu sídla uchádzača, alebo 

jeho miesto podnikania, meno priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, DIČ, 

kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mailovú adresu, internetovú adresu, podpísanou uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov, uchádzač vyhotoví 

doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena 

skupiny. Tento bude podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej 

veci za člena skupiny. 

  17.5.3 Doklady podľa § 26 - 30 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa požiadaviek uvedených v oznámení 

a o vyhlásení verejného obstarávania. 

  17.5.4 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 

podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom 

skupiny dodávateľov. 

  17.5.5 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov 

splnomocneným členom skupiny.  

  17.5.6 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie o tom, že v prípade prijatia ponuky vytvoria 

v stanovenej lehote právnu formu požadovanú na zabezpečenie riadneho plnenia zmluvy. 

17.5.7 Vyhlásenie uchádzača v súlade s § 39 ods. 5 zákona o VO, že nie je členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, podpísané štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača 

a opatrené pečiatkou organizácie. 
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   17.5.8 Podpísaný návrh zmluvy. Tento dokument je súčasťou týchto súťažných podkladov v časti  

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. V návrhu zmluvy uchádzač nevypĺňa hodnoty 

jednotlivých kritérií. Tie sa doplnia pri podpise zmluvných dokumentov s úspešným uchádzačom. 

17.6. Obsah ponuky – časť „Kritéria“ 

           17.6.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia ponúk – Formulár -  Návrh plnenia kritérií na 

hodnotenie ponúk. Návrh na plnenie kritérií uchádzač uvedie  na samostatnom dokumente, ktorý bude 

pevne zviazaný v ponuke. Návrh na plnenie kritérií bude opečiatkovaný a parafovaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača. 

18. Náklady na ponuku  
18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania 

zadávanej zákazky a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ zruší postup zadávania tejto zákazky. 

18.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a ani po jej uplynutí 

stanovenej v bode 9 uchádzačom nevracajú. Všetky ponuky zostávajú súčasťou dokumentácie 

verejného obstarávania zadávanej zákazky.  

18.3. Nevybratie uchádzača za poskytovateľa služby nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

 

19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
19.1. Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby vystupujúce voči verejnému obstarávateľovi 

samostatne alebo skupiny fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému 

obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný 

predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní splnomocneného člena 

oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade ak 

bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť 

právny subjekt. Z dokumentácie preukazujúcej vznik právneho subjektu musí byť jasné a zrejmé, 

ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať 

a skutočnosť, že všetci členovia subjektu ručia za záväzky subjektu spoločne a nerozdielne. 

19.2. Uchádzač musí splniť podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na 

tento predmet zákazky. 

19.3. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny, ktorá predkladá ponuku 

a rovnako nemôže byť ani členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady iného uchádzača 

v tom istom postupe zadávania podlimitnej zákazky.  

 

20. Predloženie ponuky 
20.1. Uchádzač predloží ponuku v listinnej a elektronickej forme a spôsobom uvedeným v prvej vete § 39 

ods. 6 zákona o VO. Vo vonkajšom obale budú uložené dve samostatné uzatvorené obálky 

s označením „Ostatné“ a „Kritériá“. 

20.2. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

20.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 

prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

20.4. Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti 

neotvorenú uchádzačovi.  

20.5. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa 

počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. 

Zostávajú ako súčasť dokumentácie o zadaní podlimitnej zákazky. 

 

21. Označenie obálky ponuky  
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21.1. Ponuku verejný obstarávateľ doporučuje pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym 

zástupcom alebo osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom.  

21.2. Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený 

a označený požadovanými údajmi podľa bodu 21.3. 

21.3. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

21.3.1. adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1 a v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, 

21.3.2. adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

21.3.3. označenie "podlimitná zákazka - neotvárať", 

21.3.4. označenie heslom zadávanej podlimitnej zákazky: „VEREJNÉ OSVETLENIE – 

ŠTIAVNIČKA“ 

 

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

22.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

Názov:   Obecný úrad Štiavnička 

Sídlo:  Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička 

     

22.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 09.05.2016 do 09:00 hod. 

22.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 a vo výzve sa 

vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

23.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie 

ponúk, v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta 

podnikania, s označením „podlimitná zákazka – neotvárať“ a s heslom súťaže „Dodatok k ponuke 

VEREJNÉ OSVETLENIE – ŠTIAVNIČKA - NEOTVÁRAŤ“.  

23.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 

žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom 

alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 22.1 

a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

24. Otváranie obálok s ponukami 

24.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 09.05.2016 o 15,30 hod. a to tak, že po otvorení 

ponuky sa najskôr otvorí časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Po otvorení časti ponúk označených 

ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk.  

             Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako 

„Kritériá“ je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením 

dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať 

otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a 

následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, 

označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 

Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa tohto 

zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti 

ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo 

uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

24.2     Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni  

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) 

zákona alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) zákona všetkým oprávneným 

osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej 

ponuky,  

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) zákona 

všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k 

vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,  
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c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona všetkým 

oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k 

vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas 

doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),  

d) deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 zákona alebo 

doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12 zákona, ak bola včas doručená aspoň jedna 

námietka. keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:  

1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 zákona verejnému obstarávateľovi a 

obstarávateľovi,  

2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti 

rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4 zákona,  

3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5 zákona, ak rada 

podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,  

4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 zákona, ak ide o 

zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 zákona rozhodla o tom, že podanie 

odvolania má odkladný účinok.  

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 

neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; 

medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň 

päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí 

ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, 

označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 

uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným 

obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, 

označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ 

komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú 

tým istým uchádzačom.  

  24.3  Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ponúk ako "Ostatné" je neverejné. 

Otváranie ponúk ako "Kritéria" bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a 

bude uchádzačom oznámené. Na otváraní obálok "Kritéria" s ponukami sa môžu zúčastniť 

zástupcovia uchádzača. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 

orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na 

jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 

uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a 

kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 

totožnosti, a splnomocnením na zastupovanie. 

24.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 22.2 a ktorých ponuka nebola vylúčená, 

bude najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk častí „Kritéria“ odoslaná zápisnica z 

otvárania obálok s uvedením údajov podľa bodu 24.4. 

 

25. Preskúmanie ponúk 

25.1. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také 

skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

25.2. Ponuky uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať podmienky účasti, predložia neplatné doklady alebo 

poskytnú nepravdivé alebo skreslené informácie, budú z verejného obstarávania vylúčené. 

Neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, sú neúplné alebo sú poškodené, 

nečitateľné alebo pozmenené. 

25.3. Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich 

konečným, vyhodnotením. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by 

sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 

a počítaní. 

25.4. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. 

25.5. Komisia vylúči ponuku s procesu vyhodnocovania: 
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- ak uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

na tento predmet zákazky, 

- ak uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 

- ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a komisia 

neuzná vysvetlenie za dostatočné. 

25.6. O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne upovedomený. 

 

26. Hodnotenie ponúk 

26.1. Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu ponúk, preskúma či všetky ponuky 

spĺňajú podmienky verejného  obstarávateľa a rozhodne či ponuka: 

26.1.1  obsahuje všetky doklady a dokumenty podľa súťažných podkladov, 

26.1.2 obsahuje náležitosti určené v bode 17. a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 

26.1.3 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

26.2. Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade 

s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti 

uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania. 

26.3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského 

štátu, ktorým uchádzač, alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom, 

alebo záujemcom.  

26.4. Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, 

aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov. 

26.5.   Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať 

požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa 

vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma. 

26.6.    Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s 

uvedením dôvodu. 

26.7. Vyhodnocovanie ponúk podľa § 42 

26.8. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú 

požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v 

súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia 

posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených 

podmienok.  

26.9. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených 

v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž. 

26.10. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na 

člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 

27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
27.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 

prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk 

a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného 

obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani 

žiadnym tretím osobám. 

27.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
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a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.) 

27.3. Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 

uchádzačov.  

 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

 

28. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
28.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 26, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. 

28.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma. 

28.3. Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že neuspeli. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre 

ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača. 

28.4. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky ak by ich poskytnutie 

bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných 

osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. 

 

29. Uzavretie zmluvy 
29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu  v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v 

rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

29.2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa  § 44 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

29.3. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže 

uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil 

druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej 

uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je 

povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, 

aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný. 

29.4. Verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača. 

29.5. Zmluva bude zverejnená podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

29.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov zmluvy 

a účinnosť po jej zverejnení v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

29.7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadanie podlimitnej zákazky zrušiť v zmysle § 46  zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

30  Subdodávky 
30.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. 

30.2 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s                 

verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom 

rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 

subdodávateľom úspešného uchádzača. 

30.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od 

uchádzačov, aby v ponuke uviedli: 

a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 

b) navrhovaných subdodávateľov 

c) predmety subdodávok a 
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d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 

podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknutá 

zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie predmetu zmluvy/zákazky. 

30.4  Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: v prípade zmeny subdodávateľa počas 

trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je úspešný uchádzač 

 

31 Ďalšie informácie 
31.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod. 

31.2 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením 

o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
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A.2 Podmienky účasti uchádzačov 

 

 

 

1. Splnenie podmienok účasti:  

 
Osobné postavenie: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú 
uvedené vo výzve na prekladanie ponúk ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, 
FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1. Podmienky účasti, III.1.1. Osobné postavenie. 
 
Ekonomické a finančné postavenie informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú uvedené vo výzve na prekladanie ponúk ODDIEL III. OSOBNÉ 
POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1. Podmienky 
účasti, III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie. 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť – informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú uvedené vo výzve na prekladanie ponúk ODDIEL III. OSOBNÉ 
POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1. Podmienky 
účasti, III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť. 
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A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

 
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk zadávanej podlimitnej zákazky na poskytnutie služby je najnižšia 

cena s DPH/rok – v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov.  

 

2. Kritérium: Najnižšia cena s DPH 

V tomto kritériu sa bude hodnotiť cena za poskytnutie služby, ktorá bude vyjadrená podľa bodu 15 časti 

súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v euro, s uvedením ceny bez DPH a s DPH. 

 

3. Komisia vypracuje vyhodnotenie ponúk. Úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa stane uchádzač, ktorého 

ponuka obsahuje najnižšiu cenu. 

 

4. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria na priloženom formulári, ktorého údaje budú zverejnené na 

otváraní obálok. 

 

 



 17/27 

Formulár – plnenie kritérií na hodnotenie ponúk – uchádzač preloží vyplnený formulár 

v ponuke 

 

 

VZOR VYHLÁSENIA, KTORÉ BUDE ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK 

 

Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

Meno uchádzača, adresa 

 
uchádzač uvedie hodnotu plnenia kritéria, ktoré bude zverejnené podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní na otváraní ponúk. 

 

 

„Služba verejného osvetlenia obce Štiavnička“ 

Kritérium: Najnižšia cena s DPH 

(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služby, ktorá 

zohľadňuje kompletnú cenu za predmet zákazky podľa časti súťažných 

podkladov v bode 15 časti súťažných podkladov (t.j. cena za poskytovanú 

službu za kalendárny rok) A.1 Pokyny pre uchádzačov  s uvedením výslednej 

ceny v EURO bez DPH).   

 

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)  

 

 

 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto 

ponuky. 

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená. 

 

 

 

Som / nie som platcom DPHX 

X – nehodiace sa škrtnúť 

 

 

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 
X – nehodiace sa škrtnúť 

 

 

 

 

 

 

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

  podpis 

odtlačok pečiatky uchádzača   (meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu 

 uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 
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B.1 Opis predmetu obstarávania 
 

Predmet obstarávania  

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania komplexnej služby verejného osvetlenia v katastrálnom 

území obce Štiavnička. Súčasťou zákazky je vybudovanie novej sústavy verejného osvetlenia v obci  

Štiavnica s režimom astronomického stmievania a zabezpečenie jej prevádzky vrátane dodávky elektriny 

potrebnej pre jej správne fungovanie, v rozsahu 110 ks exteriérových svietidiel verejného osvetlenia 

s minimálnym svetelným tokom 2 900lm a 2 ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so silovým vedením 

tak, ako je uvedené v situačnom nákrese – Časť C súťažných podkladov na požadovanej technickej úrovni, 

tak aby spĺňali príslušné technické normy podľa právnych predpisov platných na území SR. Podperné body, 

na ktorých budú inštalované jednotlivé svietidlá, sú súčasťou dodávanej služby  a právne vzťahy medzi 

poskytovateľom služby a vlastníkom podperných bodov alebo nehnuteľností, na ktorých majú byť svietidlá 

resp. podperné body umiestnené v súlade s prílohou č. 1 je povinný si zmluvne vyporiadať víťazný 

uchádzač. Verejný obstarávateľ nemá z úradnej činnosti vedomosť o vlastníckych vzťahoch k podperným 

bodom pričom uvádza, že vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam na ktorých sú resp. majú byť umiestnené 

podperné body sú verejne dostupné z Katastra nehnuteľností. 

 

Poskytovateľ je povinný v časovom horizonte šiestich mesiacov od dňa podpisu tejto zmluvy oboma 

zmluvnými stranami uviesť sústavu verejného osvetlenia na území objednávateľa do súladu s vyššie 

uvedenými technickými predpismi. 

 

Inštalácii nových prvkov osvetľovacej sústavy musí predchádzať spracovanie realizačného projektu, ktorý je 

vybraný uchádzač povinný na požiadanie poskytnúť na nahliadnutie obstarávateľovi. 

 

Verejné osvetlenie bude zabezpečené prostredníctvom maximálne 110 ks exteriérových svietidiel  verejného 

osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2 900lm a 2ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so 

silovým vedením tak, ako je uvedené v situačnom nákrese – Časť C súťažných podkladov na požadovanej 

technickej úrovni, tak aby spĺňali príslušné technické normy podľa právnych predpisov platných na území 

SR . 

 

Uchádzač je zároveň povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi bezplatnú poruchovú telefonickú linku. 

Uchádzač  je povinný každú poruchu odstrániť do 48 hodín od jej nahlásenia verejným obstarávateľom. Ak 

uchádzač neodstráni zistené nedostatky do určeného času, verejný obstarávateľ má právo na zníženie 

mesačného poplatku za poskytovanú službu adekvátne k počtu nefunkčných svetelných bodov a počtu dní, 

kedy nebola zabezpečená ich správna funkcia. 
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B.2  Spôsob určenia ceny 
 

 

 

 

 

1. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný. 

 

2. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za dodanie predmetu zákazky podľa §3 zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v EURO (€). 

 

3. Cena za predmet zákazky je stanovená ako „Cena za komplexnú službu“ („CKS“) v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách a v súlade s ponukou poskytovateľa a to nasledovne:  
 

CKS = (SB x CP) + CE 

SB vyjadruje reálne existujúci počet svetelných bodov v sústave verejného osvetlenia k poslednému dňu 

kalendárneho roka, za ktoré je CKS kalkulovaná.  

 

CP je cena za prevádzku, opravy a údržbu jedného svetelného bodu – bez ceny elektrickej energie (ďalej 

len „CP“). CP bude každoročne aktualizovaná o vplyv ročnej inflácie meranej indexom spotrebiteľských 

cien za predchádzajúce kalendárne obdobie.  

 

CE je cena za dodávku elektrickej energie a súvisiacich poplatkov (ďalej len „ „CE“). Cena za elektrinu 

pozostáva z:  

- mesačnej platby za odberné miesto, 

- ceny za spotrebovanú elektrickú energiu,  

- poplatkov za distribúciu a prenos elektriny,  

- ostatných regulovaných poplatkov,  

- spotrebnej dane.  

Výška CE sa bude vyvíjať od reálne spotrebovanej elektrickej energie verejným osvetlením, jej trhovej 

ceny a výšky regulovaných poplatkov spojených s prenosom a distribúciou elektrickej energie.  

 

4. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO.  

 

5. Cena musí byt’ uvedená v členení cena bez DPH, sadzba DPH (%), cena s DPH.  

 

6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu. Skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH, uvedie v ponuke. 

 

7. Návrh na plnenie kritéria je potrebné predložiť na „Formulári“, ktorý sa nachádza na strane 14 týchto 

súťažných podkladov. K návrhu zmluvy je potrebné predložiť aj návrh jednotkových cien za jednotlivé 

položky s uvedením ceny bez DPH, sadzba DPH (%), cena s DPH. 
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B.3 Obchodné podmienky predmetu obstarávania 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby Rámcová zmluva o dielo bola uzavretá v súlade s 

ustanoveniami  Obchodného zákonníka a aby bola v súlade so súťažnými podkladmi, 

obchodnými a zmluvnými podmienkami dodania predmetu zákazky a s ďalšími požiadavkami, 

stanovenými verejným obstarávateľom. Táto časť súťažných podkladov obsahuje minimálne 

požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné meniť v neprospech verejného 

obstarávateľa a v plnom rozsahu musia byt’ premietnuté v návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá s 

úspešným uchádzačom. 

 

NÁVRH  ZMLUVY  O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VEREJNÉHO OSVETLENIA č. ................................. 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 
 

  
     Obec Štiavnička 
Sídlo:      Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička 
Zastúpená:    Ladislav Zvara, starosta 
IČO:     00315770 
DIČ:     2020589747 
IČ DPH:    neplatiteľ DPH 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Ružomberok 
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK90 0200 0000 0000 2322 9342 
SWIFT kód:    SUBA SKBX 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
      
Sídlo:      
Zastúpená:     
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:     
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
SWIFT kód:    
Zapísaná v obchodnom registri:  
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli na znení tejto zmluvy v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona: 

 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom poskytovania komplexnej služby verejného 
osvetlenia v obci Štiavnička na požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni, definovanej v čl. 
II. Predmet zmluvy. 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
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Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje  

- poskytovať objednávateľovi komplexnú službu verejného osvetlenia na požadovanej technickej 
a prevádzkovej úrovni 

- zabezpečovať revízne prehliadky sústavy verejného osvetlenia v zákonom stanovených intervaloch  

a objednávateľ sa zaväzuje platiť za poskytovanie tejto Služby dohodnutú odmenu podľa článku IV. ods. 
(1) tejto zmluvy. 

Pre účely poskytovania uvedených služieb poskytovateľ vybuduje novú sústavu verejného osvetlenia, 
v súlade s čl. III. ods. (1) tejto zmluvy. 

  

(1) Komplexnou službou verejného osvetlenia sa rozumie vybudovanie novej sústavy verejného 
osvetlenia v obci Štiavnička s režimom astronomického stmievania a zabezpečenie jej 
prevádzky, vrátane dodávky elektriny potrebnej pre jej správne fungovanie, v rozsahu 110 ks 
exteriérových svietidiel verejného osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2 900 lm a 2 ks 
rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so silovým vedením tak, ako je uvedené v situačnom 
nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve na požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni. 
Poskytovateľ sa zaväzuje použiť výlučne zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné technické normy 
podľa právnych predpisov platných na území SR. 

(2) Pod zabezpečením požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne sústavy verejného osvetlenia 
sa rozumie dodržanie technického stavu a podmienok prevádzkovania verejného osvetlenia 
v súlade s ods. 1 tohto článku (ďalej len „požadovaná technická a prevádzková úroveň“). 

(3) Sústavou verejného osvetlenia sa na účely tejto zmluvy rozumejú technické zariadenia 
umiestnené spravidla na verejnom priestranstve, pozostávajúce zo svetelného zdroja, nosného 
zariadenia, silového vedenia a rozvádzačov. Jednotlivé svetelné zdroje je poskytovateľ povinný 
umiestniť na nosných zariadeniach tak, aby ich umiestnenie zodpovedalo požadovanej 
technickej a prevádzkovej úrovni. 

(4) Poskytovateľ je povinný v lehote do šiestich mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami začať s poskytovaním služieb verejného osvetlenia, t.j. uviesť novú sústavu 
verejného osvetlenia do riadnej prevádzky. O uvedení sústavy verejného osvetlenia do 
prevádzky sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný protokol. Dňom podpísania protokolu 
oboma zmluvnými stranami začína lehota poskytovania dohodnutých služieb. 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený využiť pri poskytovaní plnenia podľa 
tejto zmluvy služby tretej osoby. Za služby poskytnuté treťou osobou zodpovedá v plnom 
rozsahu poskytovateľ akoby ich poskytol sám. 

Čl. III. 
Spôsob poskytovania služby 

(1) Poskytovateľ vybuduje na svoje náklady novú sústavu verejného osvetlenia pred začatím 
poskytovania služby verejného osvetlenia. Pri budovaní novej sústavy demontuje všetky prvky 
pôvodnej sústavy verejného osvetlenia vo vlastníctve objednávateľa a následne zhotoví novú 
sústavu verejného osvetlenia v súlade s čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. Vlastníkom novej sústavy 
verejného osvetlenia sa po jej vybudovaní stane poskytovateľ. 

(2) Poskytovateľ je pri poskytovaní služby podľa tejto zmluvy rovnako povinný: 
a) zabezpečovať všetky administratívne úkony  spojené s fungovaním verejného osvetlenia, 
b) riadne a včas plniť svoje záväzky plynúce zo zmlúv uzavretých so svojimi subdodávateľmi, 
c) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, pokyny objednávateľa a iné 

predpisy a normy vzťahujúce sa na poskytovanie služby a zároveň dohliadať a kontrolovať 
dodržiavanie týchto predpisov, pokynov a noriem subdodávateľmi poskytovateľa, 

d) bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 
mať vplyv na riadne fungovanie verejného osvetlenia v obci Štiavnička, 

e) zabezpečovať všetky ostatné úkony potrebné pre bezproblémové fungovanie sústavy verejného 
osvetlenia v obci Štiavnička, 

f) postupovať pri plnení povinnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou. 
Čl. IV. 

Odplata 

1) Zmluvné strany sa dohodli na ročnej odplate za poskytovanie komplexných služieb verejného 
osvetlenia definovaných v čl. II. tejto zmluvy v celkovej výške ..................... Eur bez DPH 
v prvom roku ich poskytovania. K cene bude dopočítaná daň podľa platného zákona o DPH. 
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2) Výška odplaty sa každoročne k 1.4. s účinnosťou od roku 2017 upraví nasledovne: 

a. Cena za prevádzku, opravy a údržbu verejného osvetlenia bude upravená o ročnú mieru 
  inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien zverejnenou Štatistickým úradom SR. 

b. Cena za elektrickú energiu bude upravená o 

i. Mesačnú platbu za odberné miesto, 

ii. Cenu za spotrebovanú elektrickú energiu, 

iii. Poplatky za distribúciu a prenos elektriny, 

iv. Ostatné regulované poplatky, 

v. Spotrebné dane. 

3) Úpravu ceny je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 1.3. 
príslušného kalendárneho roka s účinnosťou od roku 2017. V písomnom oznámení je 
poskytovateľ zároveň povinný odôvodnene preukázať úpravu ceny (zvýšenie aj zníženie) 
s uvedením dôvodu na úpravu zmeny ceny. 

4) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má poskytovateľ právo 
požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5) Spôsob výpočtu ceny služby tvorí prílohu č. 2. 
 

Čl. V. 
Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia 

(1) Ak u objednávateľa nastane potreba rozšírenia sústavy verejného osvetlenia, tento je povinný 
prednostne osloviť s požiadavkou poskytovateľa písomnou formou. Poskytovateľ sa v lehote 30 
kalendárnych dní môže k tejto ponuke vyjadriť a bezodkladne začať viesť rokovania v tejto veci 
s objednávateľom. 

(2) Ak poskytovateľ o ponuku podľa ods. 1 tohto článku neprejaví v stanovenej lehote záujem, 
objednávateľ je oprávnený požiadať tretiu stranu o realizáciu rozšírenia sústavy verejného 
osvetlenia a objednávateľa informovať o pripravovanom rozšírení sústavy. K začatiu realizácie 
rozšírenia je potrebný súhlas objednávateľa a uzatvorenie dodatku k tejto zmluve alebo 
osobitnou zmluvou, podľa bodu (4) tohto článku zmluvy. Po ukončení realizácie rozšírenia 
sústavy verejného osvetlenia je objednávateľ povinný dať do správy podľa osobitej zmluvy 
všetky súčasti verejného osvetlenia inštalované počas jeho rozširovania. 

(3) Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia realizované treťou stranou musí byť vykonané v súlade 
s príslušnými právnymi normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. 

(4) Rozsah a ďalšie podmienky rozšírenia sústavy verejného osvetlenia poskytovateľom budú 
špecifikované formou dodatku k tejto zmluve, respektíve osobitnou zmluvou. 

(5) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú si vedomé, že na prípadné rozšírenie sústavy 
verejného osvetlenia sa použijú ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. VI. 

Platobné podmienky 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii odplaty za Službu, vo výške 1/12 ročnej 
odplaty uvedenej v článku IV. tejto zmluvy. Prvá faktúra bude vystavená v posledný deň 
kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba začala poskytovať podľa článku II. ods. 4 tejto 
zmluvy, v alikvotnej čiastke prislúchajúcej počtu dní poskytovania služieb. Každá nasledujúca 
faktúra bude vystavená do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, za ktorý sa faktúra 
vystavuje. Dňom dodania služby je posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa faktúra 
vystavuje. Odplata je splatná v plnej fakturovanej výške v lehote do 15 kalendárnych dní odo 
dňa vystavenia faktúry a to aj v prípade, ak objednávateľ požaduje zľavu z ceny podľa čl. IX. 
ods. (3) tejto zmluvy.  

(2) Údaje na faktúrach musia byť v súlade s údajmi uvedenými v odseku (3) tohto článku zmluvy 
a s platnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší 
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plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

(3) Dohodnuté údaje faktúr: 
a) obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ zmluvných strán, 
b) číslo faktúry, 
c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
e) fakturovanú sumu,  
f) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

Za deň úhrady vystavenej faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu 
objednávateľa. 
Vo faktúre bude poskytovateľ účtovať DPH vo výške podľa predpisov platných v čase 
poskytovania služby podľa článku III. tejto zmluvy. 

Čl. VII. 
Doba trvania zmluvy 

(1) Táto zmluva je uzatvorená na obdobie 15 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

(2) V prípade, že po skončení doby trvania zmluvy sa zmluvné strany nedohodnú na jej 
pokračovaní, objednávateľ je oprávnený odkúpiť sústavu verejného osvetlenia od poskytovateľa 
za zostatkovú cenu určenú znaleckým posudkom. 

Čl. VIII. 
Ukončenie zmluvy 

(1) Zmluva môže zaniknúť: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 
b) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 
c) písomným odstúpením od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, 
d) výpoveďou podľa ods. 3 tohto článku zmluvy. 

(2) Zánik zmluvy odstúpením jednej strany: 
a) objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných 

povinností zo strany poskytovateľa, 
b) poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných 

povinností zo strany objednávateľa, 
c) písomné odstúpenie je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Odstúpenie 

sa stáva účinným dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

(2.1) Objednávateľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä: 
a) ak poskytovateľ nepretržite počas 3 mesiacov po sebe nasledujúcich nedodrží povinnosti

 vyplývajúce mu z článku III. ods. 2 tejto zmluvy, 
b) ak poskytovateľ nepretržite počas 3 mesiacov po sebe nasledujúcich nedodrží lehoty na  

                   odstránenie nedostatkov zistených počas výkonu kontroly podľa článku IX. tejto zmluvy. 

(2.1) Poskytovateľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä omeškanie so 
zaplatením aspoň troch faktúr. 

(3)  Poskytovateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 
mesiace, ktorá začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
písomné oznámenie o vypovedaní od zmluvy doručené objednávateľovi. Objednávateľ má nárok 
na prednostné odkúpenie sústavy verejného osvetlenia od poskytovateľa v prípade, že o toto 
odkúpenie prejavil záujem písomnou žiadosťou doručenou poskytovateľovi najneskôr 30 dní 
pred skončením trojmesačnej výpovednej lehoty. V tomto prípade bude znaleckým posudkom 
stanovená cena, ktorú za kúpu sústavy verejného osvetlenia uhradí objednávateľ na účet 
poskytovateľa. Predaj bude riešený samostatnou zmluvou. Ak objednávateľ neprejaví záujem 
o odkúpenie sústavy verejného osvetlenia podľa ods. 3 tohto článku, poskytovateľ je oprávnený 
ponúknuť ju na prípadný predaj tretím stranám. 

Čl. IX. 
Kontrola 

(1) Objednávateľ je oprávnený vykonávať pravidelnú kontrolu správnej funkčnosti jednotlivých 
svietidiel a ostatných prvkov sústavy verejného osvetlenia. 

(2) Kontrolu podľa odseku (1) vykonáva objednávateľ samostatne, prípadne v spolupráci s 
poskytovateľom a o prípadných zistených nedostatkoch bezodkladne informuje poskytovateľa 
prostredníctvom bezplatnej poruchovej linky na čísle ................... 
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(3) Ak objednávateľ počas výkonu kontroly zistí nedostatky, poskytovateľ je povinný tieto odstrániť 
do 48 hodín od ich nahlásenia objednávateľom. Ak poskytovateľ neodstráni zistené nedostatky 
do určeného času, objednávateľ má právo na zľavu z ceny mesačného poplatku za poskytovanú 
službu. Zľava z ceny bude predmetom dohody zmluvných strán s prihliadnutím na 
skutočný počet nefunkčných svetelných bodov a počet dní, kedy nebola zabezpečená ich 
správna funkcia. Zľava z ceny bude uplatnená vo faktúre za Služby za ten mesiac, v ktorom 
vznikol nárok, ak došlo k dohode o zľave pred vystavením faktúry za daný mesiac. Ak došlo 
k dohode o zľave až po vystavení faktúry, zaväzuje sa poskytovateľ vystaviť opravnú faktúru – 
dobropis na čiastku dohodnutej zľavy z ceny, v lehote do 14 dní odo dňa dohody. Splatnosť 
dobropisu je do 14 dní odo dňa jeho vystavenia. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. 

(4) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovateľa za neplnenie svojich povinností uvedených 
v čl. III., ods. 2 tejto zmluvy a existenciu nároku objednávateľa na zľavu podľa čl. IX. ods. 3 tejto 
zmluvy sa považuje vplyv tretích strán, ako aj prípady tzv. „vyššej moci“:  

nepriaznivé počasie, prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, 
zásahy štátu alebo zásahy vojenských orgánov a podobne.  

(5) V prípade zistenia rozsiahlejších nedostatkov vzniknutých pôsobením vyššej moci alebo 
nepriaznivých poveternostných vplyvov alebo tretích strán, je poskytovateľ po písomnej dohode 
s objednávateľom oprávnený odstrániť tieto nedostatky v lehote dlhšej ako 48 hodín. 

Čl. X. 
Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a Občianskeho zákonníka. 

(2) Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.  

(3) Táto zmluva a jej plnenie sa riadi právnym poriadkom SR a ak vznikne situácia, ktorú táto 
zmluva nerieši, zmluvné strany budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka v platnom znení. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú 
v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode 
nedôjde, zmluvné strany sa dohodli, že na konanie v takomto spore bude miestne príslušný súd, 
v obvode ktorého má objednávateľ svoje sídlo.  

(4) Zmluva je napísaná v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží 2 vyhotovenia.  

(5) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich 
slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 
Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy.  

(6) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č.1 – Situačný nákres verejného osvetlenia 
v obci Štiavnička a príloha č. 2 – Spôsob výpočtu ceny služby. 

 

V ..............., dňa .......................          V .............., dňa....................... 

Objednávateľ        Poskytovateľ 

 

..............................................      ............................................ 
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Súčasné svietidlo na existujúcom betónovom stĺpe  37 ks              Nové vzdušné vedenie pre verejné osvetlenie  900  m 

 

Súčasné svietidlo na existujúcom oceľovom stĺpe  15 ks 

                                                                                                             Nové zemné vedenie pre verejné osvetlenie 1 000 m 

Súčasné svietidlo na fasáde budovy        2 ks 

 

Doplnené svietidlo na existujúci betónový stĺp  8 ks 

 

Doplnené svietidlo na nový oceľový stĺp   48 ks 

 

Súčasné rozvádzače verejného osvetlenia   2 ks
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Príloha č. 2: Spôsob výpočtu ceny služby 

 

Rok 2017 (t+1) 
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It – ročná miera inflácie v roku t 

1 tEE  - zmena ceny elektrickej energie v roku t+1 oproti roku t 

 

CSt – cena služby v roku t 

CPt – cena za prevádzku jedného svetelného bodu v roku t 

SBt – počet svetelných bodov prevádzkovaných v roku t 

CEt – cena za dodávku elektrickej energie v roku t 

EEt – cena za elektrickú energiu v roku t 

RPt – regulované poplatky a dane v roku t 
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