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V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

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

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Mesto Sereď 

 Sídlo:   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

 Zastúpený:   Ing. Martin Tomčányi, primátor 

 IČO:   00306169 

 DIČ:   20210000916 

 Telefón:   031-7892392  

 Kontaktná osoba:  Ing. Branislav Bíro, projektový manažér 

 e-mail:   projman@sered.sk 

 Adresa hl.stránky: www.sered.sk  
 

 

2. Názov zákazky 

„Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. M.R.Štefánika, Sereď“  

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky                       

12 447,60 EUR bez DPH  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria 

bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky sú tovary s montážou v rámci objektu  „Trvalé dopravné značenie“ pre 

stavbu „Dopravobezpečnostné opatrenia, M.R.Štefánika ul., Sereď“ a pre realizáciu 

dopravnobezpečnostných opatrení na ulici M.R.Štefánika v Seredi. 

Súčasťou projektu bude samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia jedného 

existujúceho priechodu pre chodcov spolu s optickým zvýraznením plochy vodorovného 

značenia priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi. Cieľom nasvietenia priechodu pre 

chodcov bude bezpečnejší pohyb chodcov cez komunikáciu na ulici M.R.Štefánika v Seredi. 

Predmetný priechod pre chodcov sa nachádza na ulici M.R.Štefánika v Seredi, medzi 

obytným blokom a budovou HUBERT J.E. s.r.o. V súčasnosti je priechod pre chodcov 

vyznačený zvislými dopravnými značkami IP 6 - Priechod pre chodcov a vodorovnými 

dopravným značením V 6a. Osvetlený je jestvujúcim svietidlom verejného osvetlenia. Na 

zvýraznenie vodorovného dopravného značenia sa pred priechody umiestnia dopravné LED 

gombíky doplnené príslušnou technológiou a zariadeniami. 

 

 

5. Druh zákazky:  tovary (s montážou a dopravou v cene)   
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6. Kód CPV:  

34992000 – 7 Značky a svetelné znaky 

  

7. Výsledok verejného obstarávania 

a) zmluva  

b) písomná objednávka  

 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie zmluvy/objednávky 
Tovary s dopravou a montážou v cene budú dodané do 30 pracovných dní, najneskôr do 

22.12.2017 od prevzatia staveniska.  V prípade montáže LED svietidiel do telesa komunikácie 

bude možné v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok lehotu dodania predĺžiť 

najneskôr do 31.12.2017. 
 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

za účelom podpory činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) 

zákona č. 526/2010 Z. z. a podľa vyhlásenej výzvy č. V. Prezídia Policajného zboru na rok 

2017 a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky uhradí verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložené faktúry 

budú vystavené na základe preberacieho protokolu.  

 

9.2 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

 

9.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

9.4 Súčasťou faktúry je preberací protokol potvrdený kontaktnou osobou Objednávateľa. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

10. Podmienky účasti  

10.1  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 

 

10.1.1 Osobné postavenie 

10.1.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen 

skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 
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a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - doklad o oprávnení 

poskytovať práce, tovary resp. službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky: platné 

osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie remeselnej živnosti alebo 

Výpisom z obchodného registra s uvedením predmetu činnosti vykonávať predmet 

zákazky na práce uvedené v bode 4 Opis predmetu zákazky alebo 

  

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 

ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade 

s bodom 10.1.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri 

hospodárskych subjektov.  

 

10.1.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych 

subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, 

ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

 

10.1.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je 

zápis v zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných   

do 17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností. 

 

10.1.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,  

že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

 

10.1.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z 

vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich kópie (predloženie ponuky 

v listinnej podobe) alebo ako sken týchto dokladov (predloženie ponuky v elektronickej 

podobe) spolu s predložením ponuky.  

 

10.1.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa  bodu 10.1.1.1 výzvy na predkladanie 

ponúk, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia. 

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti 

 Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 

10.1.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO 

Nevyžaduje sa. 

 

10.1.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZoVO 

Uchádzač predloží doklad o realizácií zákazky podobného typu (realizácia minimálne 

jednej zákazky v hodnote 20 000,00 eur bez DPH za posledné 3 roky) v rozsahu 

uvedenom v bode 4. Opis predmetu zákazky podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača.  
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

Uchádzač musí predložiť vyplnenú prílohu č.2 Výkaz výmer a vyplnenú prílohu č.3 Návrh na 

plnenie kritéria tejto výzvy, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača.  

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 

10.11.2017 o 12:00 h. 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

13.1.1 Ponuka je doručená na adresu: projman@sered.sk 

13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. 

M.R.Štefánika, Sereď“  

13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty 

podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované 

(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

13.1.4 Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný  

pred uzavretím zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 14.1 – 14.2  tejto výzvy  

aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie. 

13.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

13.2.1 Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

13.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ!- „Dopravnobezpečnostné 

opatrenia na ul. M.R.Štefánika, Sereď“. 

13.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 

(názov, sídlo, adresa). 

13.2.4 V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 

14.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty 

v súlade s bodmi  14.1. a 14.2 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu 

verejného obstarávateľa. 

 

14. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

14.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 10 tejto výzvy.  

14.2  Návrh na plnenie kritéria: Príloha č. 2 Výkaz výmer a Príloha č. 3 Návrh na plnenie 

kritéria podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane 

identifikačných údajov ako originál alebo scan originálu. Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom 

DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

14.3  Uchádzač predloží doklad o realizácií zákazky podobného typu v rozsahu uvedenom 

v bode 4. Opis predmetu zákazky resp. podľa bodu 10.1.3.  

14.4  Uchádzačom podpísanú Zmluvu o dielo. 
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15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.    

16. Ďalšie informácie 

16.1. Obhliadka miesta: 

16.1.1 Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií  nevy-

hnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta 

plnenia. Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela 

dokonale oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne 

záujemca. 

16.1.2 Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku dňa 07.11.2017 o 08:00 h. 

16.1.3 Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred. 

16.1.4 Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku u osoby verejného obstarávateľa 

elektronicky na adrese: projman@sered.sk 

16.2 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom 

(slovenskom) jazyku.  

16.3 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Branislav Bíro, 

projektový manažér, projman@sered.sk, tel. 031-7892392.  

16.4 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. (okrem 

piatku od 8:00 do 12:00 h.)  a to vrátane podateľne mesta Sereď (obedná prestávka od 12:00 

do 13:00 h.). 

16.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

Do 31.03.2018 

  

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

02.11.2017 

 

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 - Výkaz výmer 

Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria  

Projektová dokumentácia 

Zmluva o dielo 
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Príloha č.3 

 

Návrh na plnenie kritéria 

„Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. M.R.Štefánika, Sereď“ 

 

Uchádzač:  Obchodné meno:...........................................................................................................  

 

                   Sídlo, miesto podnikania: .............................................................................................. 

 

                  IČO:......................................................................................................................... ....... 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

predmet počet /MJ 
cena bez DPH za 

MJ 
DPH 

cena s DPH 

celkom 

Dopravnobezpečnostné opatrenia na 

ul. M.R.Štefánika, Sereď 
1/priechod    

 Kritérium celkom  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári: 

 

*Som – nie som platcom DPH 
(*nehodiace prečiarknite) 

 

Za uchádzača: 

Meno a priezvisko: .....................................................................      

Podpis oprávnenej osoby: .......................................................... 

 

Miesto podpisu: ................................ 

Dátum: ................................                                                                                                                    
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Príloha č.1 

 

Opis predmetu zákazky 

 

 Predmetom zákazky sú tovary s montážou v rámci objektu  „Trvalé dopravné značenie“ 

pre stavbu „Dopravobezpečnostné opatrenia, M.R.Štefánika ul., Sereď“ a pre realizáciu 

dopravnobezpečnostných opatrení na ulici M.R.Štefánika v Seredi. 

Súčasťou projektu bude samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia jedného 

existujúceho priechodu pre chodcov spolu s optickým zvýraznením plochy vodorovného 

značenia priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi. Cieľom nasvietenia priechodu pre 

chodcov bude bezpečnejší pohyb chodcov cez komunikáciu na ulici M.R.Štefánika v Seredi. 

Predmetný priechod pre chodcov sa nachádza na ulici M.R.Štefánika v Seredi, medzi 

obytným blokom a budovou HUBERT J.E. s.r.o. V súčasnosti je priechod pre chodcov 

vyznačený zvislými dopravnými značkami IP 6 - Priechod pre chodcov a vodorovnými 

dopravným značením V 6a. Osvetlený je jestvujúcim svietidlom verejného osvetlenia. Na 

zvýraznenie vodorovného dopravného značenia sa pred priechody umiestnia dopravné LED 

gombíky doplnené príslušnou technológiou a zariadeniami. 
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