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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Mesto Sereď                          

So sídlom:   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď           

Zastúpený:   Ing. Martin Tomčányi, primátor     

IČO :   00306169                

Email:    mu@sered.sk                              

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:   
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Bíro 

Telefón:  0917448115  

E-mail:   projman@sered.sk 

    

 2. Názov predmetu obstarávania:  

 Výmena vonkajšieho osvetlenia vo vnútrobloku D.Štúra v Seredi 

 

 3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

 45310000-3 Elektroinštalačné práce 

  

4. Opis predmetu obstarávania:   

V súvislosti s projektom "Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi" 

financovaným z prostriedkov EÚ a projektovou dokumentáciou od Ing. arch. Miroslava 

Hrušovského, architekt SKA 1416 AA (ďalej „autor diela“), má verejný obstarávateľ záujem 

o realizáciu stavebného objektu SO 501 Výmena vonkajšieho osvetlenia. Uvedený stavebný 

objekt a jeho výstavba sa bude realizovať v meste Sereď, k.ú. Sereď, parcela č. p. č. 427/1.  

Objekt SO 501 Výmena vonkajšieho osvetlenia je súčasťou projektovej dokumentácie 

"Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi" (ďalej „PD“) a stavebných 

objektov: SO 101 Prestavba porastov drevín, SO 201 Závlahy trávnatých plôch, SO 301 

Stavebná úprava komunikačnej siete a SO 401 - Prvky urbánneho designu. 

V prípade, že verejný obstarávateľ pre predmet zákazky použil v rámci opisu predmetu 

zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o 

verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. 

Záujemcovi sa odporúča uskutočniť obhliadku miesta realizácie stavebných prác, pričom na 

obhliadke bude záujemcom vizuálne umožnené osobne sa oboznámiť s konkrétnymi  

a špecifickými požiadavkami na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou 

miesta plnenia idú na ťarchu záujemcu. Termín uskutočnenia obhliadky si záujemca dohodne 

s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa najneskôr do lehoty predkladania ponúk. Bližšie 

informácie k požiadavkám na stavebné práce sú uvedené v projektovej dokumentácií  

a v prílohe opis predmetu zákazky a v jej prílohách.   
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5. Cena:  

Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH   

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 10 321,66 eur bez DPH. 

 

7. Rozdelenie predmetu: NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  

Zhotovenie diela v lehote do 60 dní od prevzatia staveniska a to v súlade so zmluvnými 

podmienkami, ktoré sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.  

  

10. Lehota viazanosti ponúk: do 15.04.2022 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

 Lehota na predkladanie ponúk je do: 12.05.2021, do 12:00 hod. Cenová ponuka musí 

mať písomnú - listinnú formu. Doručenie ponuky poštou, osobne alebo kuriérom musí 

byť v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Sereď, Námestie republiky 

1176/10, 926 01 Sereď. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci,  

 

 Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. 

Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb 

a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na 

podávanie ponúk,  

 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku v mene EUR; 

obálka s ponukou uchádzača musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – 

neotvárať!“, heslom obstarávania „Výmena vonkajšieho osvetlenia vo vnútrobloku 

D.Štúra v Seredi“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov:  

 

12.1 Osobné postavenie: 

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e)  a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich 

splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom 

vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu: 

- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce e), 
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- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu f). 

 

Verejný obstarávateľ akceptuje ako náhradu za vyššie uvedené doklady aj zápis v zozname 

hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, a to v rozsahu v akom 

vyššie požadované podmienky z tohto zápisu vyplývajú. 

 

12.2 Technické postavenie:  

- predloženie čestného vyhlásenia, že uchádzač má k dispozícii prostriedky, strojové  

a technické vybavenie potrebné k plneniu zmluvy o dielo podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO 

k údajom o strojovom vybavení.  

 

12.3 Návrh na plnenie kritérií   

- uchádzačom vyplnený a podpísaný návrh na plnenie kritérií, 

- uchádzačom vyplnená a podpísaná Zmluva o dielo, 2 ks (rovnopis), 

- uchádzačom vyplnený a podpísaný výkaz výmer (rozpočet), 

- uchádzačom vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena predmetu zákazky v eurách s DPH.  

    

14. Podmienky financovania:  

Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi finančnú zálohu na predmet zákazky. 

Splatnosť faktúry na predmet zákazky bude 60 dní od odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá 

objednávateľom.  

 

15. Výsledok verejného obstarávania: 

Zmluva o dielo.  

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní, 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

V Seredi dňa 29.04.2021 

 

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

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
 

Prílohy: 

1.Opis predmetu zákazky 

2.Projektová dokumentácia  

3.Výkaz výmer  (rozpocet) 

4.Zmluva o dielo 

5.Návrh na plnenie kritérií 

6.Čestné vyhlásenie 


