
Verejný obstarávateľ: Obec Hrachovo, Obecný úrad, Ulica Mieru 35, 980 52 Hrachovo 
Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 až 102 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
(Práce) 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predmet obstarávania: 
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo 
 
 
 

 
 
Hrachovo, 18.08.2015   
 
 
                                                                                                    Ondrej Knechta 
                   Starosta obce 
 
 
 
 
Súťažné podklady sú v súlade  so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 
 
 



 
OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV  

 
A.1 Pokyny pre uchádzačov 
 
Časť I. Všeobecné informácie 
Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie 
Časť III. Príprava ponuky 
Časť IV. Predkladanie ponúk 
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
Časť VI. Uzavretie zmluvy 
 
A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia  
B.1 Opis predmetu obstarávania 
B.2 Spôsob určenia ceny 
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania 

 
 
A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľa 
2. Predmet obstarávania 
3. Komplexnosť dodávky 
4. Zdroj finančných prostriedkov 
5. Zmluva 
6. Miesto a termín uskutočnenia prác 
7. Variantné riešenie 
8. Platnosť ponuky 

 
Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 
10. Vysvetľovanie podmienok    
11. Obhliadka miesta uskutočnenia prác 

 
Časť III. 
Príprava ponuky 

12. Jazyk ponuky  
13. Obsah ponuky 
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
15. Vyhotovenie ponuky 

       
Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

16. Označenie obalu ponuky 
17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 
Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

19. Otváranie obálok s ponukami 
20. Preskúmanie ponúk 
21. Mena na vyhodnotenie ponúk 
22. Hodnotenie ponúk 



 
Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

23. Oznámenie o úspešnosti ponuky 
24. Uzavretie zmluvy 

       
 

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 

1  Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:    Obec Hrachovo  

IČO:                00318779  

S í d l o 
Obec (mesto):   Hrachovo  
PSČ:    980 52 
Ulica :    Obecný úrad, Ulica Mieru  
Číslo:     35 
Telefón/Fax:    047/5695126 
Mail:    obechrachovo@stonline.sk 

Kontaktná osoba:   Ondrej Knechta

Telefón kontaktnej osoby:  0910 916 270 
Email kontaktnej osoby: obechrachovo@stonline.sk 
 
2  Predmet obstarávania 
 
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo 
 
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 Opis predmetu obstarávania. 
 
3  Komplexnosť dodávky 
   
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 
4  Zdroj finančných prostriedkov 
 
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov obstarávateľa a štrukturálnych fondov EU. 
 
5  Zmluva 
 
5.1 Zmluva o dielo. 
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre uskutočnenie prác tvorí časť B.3 Obchodné 

podmienky dodania predmetu obstarávania, B.1 Opis predmetu obstarávania a B.2 Spôsob 
určenia ceny. 

 
Zmluva môže byť uzatvorená iba s jedným uchádzačom. 
 
6  Miesto a termín uskutočnenia prác 
 
Miesto alebo miesta uskutočnenia prác: Kataster obce Hrachovo 
Trvanie a platnosť zmluvy: do 31. 06. 2016 
Presný termín začatia prác bude verejným obstarávateľom určený po podpísaní zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku s jeho poskytovateľom.  
Lehotu výstavby diela určí uchádzač v návrhu kritérií. 



 
   
7  Variantné riešenie 

 
7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

8  Platnosť ponuky 
 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2015 
 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 
9  Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 

 
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom 

a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou a elektronickou 
poštou. 

 
9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom 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. 

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

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
 
10  Vysvetľovanie podmienok  
 
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, podmienky podlimitnej súťaže určené vo výzve 
alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby a na adrese: kontaktná osoba ako v bode 1. 
Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená 
obstarávateľovi v písomnej forme alebo elektronicky najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk. 
 
10.1 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača  oznámi sa do 3 

dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné 
podklady. 

 
11  Obhliadka miesta uskutočnenia prác 

 
Neorganizuje sa. 
 
Záujemcom sa odporúča vykonať prehliadku miesta realizácie diela, aby  sami získali potrebné 
informácie  a overili si skutočnosti uvedené v Svetelno- technickej štúdii s výkazom výmer, ktorá je 
prílohou súťažných podkladov, ktoré potrebujú pri spracovaní ponuky. Predpokladáme, že 
záujemcovia nebudú k obhliadke potrebovať doprovod, pretože miesto realizácie prác  je jasne 
identifikovateľné a verejne prístupné. 

 
 
 
 

Časť III. 



Príprava ponuky 

 
12  Jazyk ponuky 

 
12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. 
 
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom 
do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke 
uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu 
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.  

 
13 Obsah ponuky 

 
13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 
13.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 

Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, 
 
      13.1.2  obsah ponuky s odkazom na očíslované strany, 

  
13.1.3. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za 

každého člena skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla 
alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby s jej telefónnym číslom a 
elektronickou adresou, 
 

13.1.4. návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, vypracovaný podľa časti A.3 – „Kritériá 
na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov, 

 
13.1.5 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať 

skupina dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu, 
 

13.1.6 plnú moc pre jedného z členov skupiny (iba ak platí bod 13.1.5. – podpísanú všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena 
skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude 
oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu 
dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. 
 

13.1.7 návrh zmluvy v jednom vyhotovení doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača, 

 
13.1.8 doklady a dokumenty podľa časti A.2 - „Podmienky účasti uchádzačov“. 

 

13.1.9 Cenovú ponuku vypracovanú podľa časti B.2 SPÔSOB URČENIA CENY. Cenová ponuka 
musí byť vypracovaná v súlade so Svetelno- technickou štúdiou verejného osvetlenia 
a ponúkané tovary musia mať minimálne parametre uvedené v tejto štúdii. 

 

13.1.10  vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 
v ponuke, 

 
13.1.11  vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným 

obstarávateľom, 
 



13.1.12  kópiu kompletnej ponuky vo forme súboru na elektronickom nosiči vo formáte .pdf, ktorá 
obsahuje všetky dokumenty tvoriace ponuku, 
 

13.1.13  Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača čestné vyhlásenie, že každý prípadný 
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 
ods. 1 a §26a tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov 
za plnenie zmluvy. V prípade potreby zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo 
rámcovej dohody, subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky 
podľa § 26 ods. 1. a §26a 

13.1.14 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača Svetelnotechnický výpočet podľa prílohy 
číslo 4 musí byť vypracovaný, opečiatkovaný a podpísaný oprávnenou osobou. 
(Energetický audítor v zmysle §12 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej 
efektívnosti, alebo autorizovaný stavebný inžinier v súlade s §31 ods. 2 zákona 138/1992 
Z.z. o autorizovaných stavebných inžinierov v kategórii I4) 

13.1.15 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača:  
- Vypracovanú a podpísanú prílohu č. 5.   
- Katalógový list navrhovaných svietidiel potvrdený výrobcom svietidiel (originál alebo 

úradne overená kópia)  
- Katalógový list navrhovaného rozvádzača   
- Katalógový list navrhovaného diaľkového riadenia a regulácie 

V katalógových listoch musia byť uvedené všetky technické parametre uvedených 
zariadení požadované v Svetelno - technickej štúdii verejného osvetlenia vrátane jej 
príloh, aby bolo možné skontrolovať či ponúkané zariadenia zodpovedajú 
požiadavkám obstarávateľa a popisu uchádzača. 

- Vyhlásenie o zhode k navrhovaným svietidlám 
- Vyhlásenie o zhode k navrhovanému typu rozvádzača 

 
13.1.16 Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v elektronickej forme jedného súboru na 

elektronickom nosiči vo formáte .pdf, ktorá obsahuje všetky dokumenty tvoriace ponuku 
okrem časti ponuky, ktorá obsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ak 
ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, v súlade s §18 a) 
ZVO sa predkladajú  v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku 
pečiatky. 

 
Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe bude po uzavretí zmluvy s 
úspešným uchádzačom odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) 
zákona. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač 
považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje 
anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude 
obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
14  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

 
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  
 
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
 

14.3.5  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 
14.3.6  sadzba DPH a výška DPH, 
 



14.3.7  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 
 
15  Vyhotovenie ponuky 

 
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 

perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 
15.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných 

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

 
 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

 
16  Označenie obalu ponuky 

 
16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
 
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

 
16.2.5  adresu uvedenú vo výzve, 
 
16.2.6  adresu uchádzača, 
 
16.2.7  označenie „podlimitná súťaž  - neotvárať“ a označenie heslom podlimitnej súťaže 

„Osvetlenie“ 
 
 
17  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 
17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na adresu, ktoré sú uvedené vo 

výzve. 
 

17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 

 
18  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 
18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve.  
 
18.2 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 adresu uvedenú vo výzve 
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
19  Otváranie obálok s ponukami 

 



19.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese: Obec Hrachovo, Obecný úrad, Ulica Mieru 
35, 980 52 Hrachovo v zasadačke obecného úradu. 
 

19.2 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 11.09.2015 o 12°° hod 
 

Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa 
na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. 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. 

 
19.3 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným zverejnia 

obchodné mená,  sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli 
doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich 
návrhy na plnenie kritérií určených obstarávateľskou organizáciou na hodnotenie ponúk, ktoré 
sa dajú vyjadriť číslom 

 
19.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr 

do 5 dní doručená zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich 
obchodných mien, sídiel alebo miest podnikania a ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú 
vyjadriť číslom. 
 

20  Preskúmanie ponúk 

 
20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
 

20.1.5 obsahujú náležitosti určené v bode 13, 
 
20.1.6 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve  a týmto súťažným 

podkladom. 
 
20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 

sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú 
z podlimitnej súťaže vylúčené. 
 

20.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
21  Mena na vyhodnotenie ponúk 

 
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 

 
22  Hodnotenie ponúk 

 
22.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a 

spôsobom určeným v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  
 
 

Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

 
23  Oznámenie o úspešnosti ponúk 

 
23.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie s výzvou na uzavretie zmluvy a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli. 
 



23.2 Na žiadosť uchádzača sa poskytne podrobnejšie odôvodnenie neprijatia jeho ponuky. 
 
24  Uzavretie zmluvy 

 
24.1 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. 
 

24.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 
šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak 
nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty 
podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138. 
 

24.3 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3, Verejný obstarávateľ môže 
uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí 
lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané námietky podľa § 
138 ods. 5. 
 

24.4 Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o 
zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 
138 ods. 5. 
 

24.5 Ak Verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 
ods. 5, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň 
po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6. 
 

24.6 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 24.2 až 24.5, ak boli podané námietky podľa 
§ 138 ods. 2, Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností: 
a) doručením rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 osobe podľa §7 a obstarávateľovi,  
b) ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,  
c) uplynutím lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že 
podanie odvolania má odkladný účinok. 
 

24.7 Verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača. 
 
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty 
podľa odsekov 24.2 až 24.6, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo 
uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ 
ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená 
do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť 
zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo 
uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 
dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.  
 
 

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 týkajúce sa osobného  

postavenia uchádzača    
 



Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 a § 26a  zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže predložením dokladov 
podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 128 ods. 1 zákona v rozsahu a platnosti 
v zmysle zákona. 
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona 
predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v 
čase predkladania ponúk, a to:  
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 
01. 07. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a 
ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný 
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 
30. 06. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a 
ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) predkladá 
potvrdenie Úradu a je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, 
že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní, ak 
tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač zapísaný v 
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 
písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 
písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].  
 
Majetkovú účasť podľa § 26 a uchádzač preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z 
inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, 
dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými 
inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.  
Skutočnosť, že uchádzač nie je v reštrukturalizácii uchádzač vydokladuje potvrdením príslušného súdu 
nie starším ako tri mesiace nakoľko zápis v zozname podnikateľov túto skutočnosť neobsahuje. V 
prílohe 3 verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom návrh čestného vyhlásenia - len k § 26 a k 
reštrukturalizácii. 
 
V prípade skupiny podnikateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti za každého člena skupiny 
osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa 
osobného postavenia, predloží každý člen skupiny osobitne.  
 
Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa §26 odsek 1 písm. f) Verejný obstarávateľ vyžaduje 
predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky alebo 
časti zákazky, ktorú pokrýva ponuka uchádzača.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa časť A.2 bod 1. v originálnom 
vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:  
Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov, vychádzajú z taxatívne daných 
podmienok v zmysle § 26 a 26 a zákona. Podmienka účasti podľa § 26 odsek 1 písm. f) je precizovaná 
vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky v zmysle Výkladového stanoviska k § 26 odsek 1 písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní vydaného Úradom pre verejné obstarávanie dňa 28.01.2013. 
 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
osobe podľa §7 úspešný uchádzač podľa § 44 ods 1 v čase a spôsobom určeným osobou podľa §7 
 

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 28 týkajúce sa Technickej 
alebo odbornej spôsobilosti 



   
Podľa § 28 ods.1 písm.b)  ZoVO  uchádzač predkladá zoznam stavebných prác uskutočnených za 
predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s 
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných 
podmienok, ak odberateľom: 
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať min. 1 ks potvrdenia - referenčný list o uskutočnení 
stavebnej práce rovnakého alebo podobného charakteru - montáže, rekonštrukcie, elektroinštalácie 
alebo modernizácie verejných osvetlení. Hodnota zákazky musí byť minimálne 90 000 € bez DPH. Túto 
podmienku verejný obstarávateľ  určil vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky s cieľom overiť si 
skúsenosti uchádzača. Zoznam úspešne realizovaných stavieb za predchádzajúcich päť rokov má 
garantovať skúsenosti a schopnosť odborne a kvalitne splniť zákazku. Predložením referencii 
uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi, že disponuje skúsenosťami z danej oblasti a je 
schopný plniť predmet zákazky. 
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 
odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí 
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
osobe podľa §7 úspešný uchádzač podľa § 44 ods 1 v čase a spôsobom určeným osobou podľa §7 
 
 

 
A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie. 
Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov za dve kritériá s nasledovným percentuálnym podielom 
jednotlivých kritérií. 
 
1. Cena v eurách s DPH                                                                                       80%  
2. Lehota realizácie v dňoch                                                                                 20% 
 
Uvedenú časť súťažnej ponuky každý uchádzač vyhotoví na listoch formátu A4 a musí obsahovať: 

 
 Meno uchádzača 
 Dátum spracovania v rozsahu deň, mesiac, rok 
 Názov : „Splnenie kritérií uchádzačom“ 
 Splnenie jednotlivých kritérií uchádzačom:  

-pre splnenie kritéria cena v eurách s DPH požadujeme predložiť položkový rozpočet na úrovni 
výkaz-výmer vrátane uvedenia celkovej ceny za rozpočet,  
-pre splnenie kritéria lehota realizácie v dňoch požadujeme uviesť hodnotu v kalendárnych 
dňoch, 



 Meno štatutárneho zástupcu uchádzača s označením jeho funkcie 
 Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 Odtlačok pečiatky obchodného názvu uchádzača 

 
 
Táto podmienka musí byť splnená, inak bude uchádzač z VO vylúčený. 
  
                               
 
Komisia pridelí body nasledovne: 
 
1. Cena v eurách s DPH                                                                                         80 % 
 
80 bodov uchádzačovi, ktorý ponúkne a uvedie v dokumente „Splnenie kritérií uchádzačom“ najnižšiu 
celkovú cenu. 
Ďalším ponukám pri hodnotení kritéria „Cena v eurách s DPH“ budú body pridelené nasledovne: 
Najnižšia cena / cena príslušného uchádzača x 80 = počet bodov zaokrúhliť na 2 desatinné miesta od  
5 nahor. 
 
2. Lehota realizácie v dňoch        20 % 
 
20 bodov uchádzačovi, ktorý uvedie v dokumente „Splnenie kritérií uchádzačom“ najkratší termín 
lehoty realizácie diela v dňoch odo dňa odovzdania staveniska do dňa odovzdania hotového diela.  
Ďalším ponukám pri hodnotení kritéria „Lehota realizácie v dňoch“ budú body pridelené nasledovne: 
Najkratšia lehota realizácie / Lehota realizácie príslušného uchádzača x 20 = počet bodov zaokrúhliť 
na 2 desatinné miesta od 5 nahor 
 
V prípade rovnosti bodov sa uchádzačom, ktorí ich dosiahli, pridelí rovnaké poradie. 
V prípade rovnosti bodov uchádzačov na prvých miestach o víťazovi rozhodne nižšia cena. 

 
B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
B1.1. Názov predmetu obstarávania: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo 
 
B1.2. Opis dodávky(práce):   
 
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo pozostáva z: 

 
- demontáž starých svietidiel a výložníkov 104 ks  

- výmena za nové svietidlá s výložníkom 104 ks  
- doplnenie nových svietidiel s výložnikmi 33 ks  
- demontáž rozvádzačov RVO1, RVO2, 2 ks  
- montáž nového pilierového rozvádzača RVO 1 a RVO 2 2 ks  
- inštalovať reguláciu VO   
 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť: 
 

- Vypracovanú a podpísanú prílohu č. 5.  
- Katalógový list navrhovaných svietidiel potvrdený výrobcom svietidiel (originál alebo 

úradne overená kópia)  
- Katalógový list navrhovaného rozvádzača 
- Katalógový list navrhovaného diaľkového riadenia a regulácie 

V katalógových listoch musia byť uvedené všetky technické parametre uvedených 
zariadení požadované v Svetelno - technickej štúdii verejného osvetlenia vrátane jej 
príloh, aby bolo možné skontrolovať či ponúkané zariadenia zodpovedajú 
požiadavkám obstarávateľa a popisu uchádzača. 

- Vyhlásenie o zhode k navrhovaným svietidlám 



- Vyhlásenie o zhode k navrhovanému typu rozvádzača 
- čestné prehlásenie, že: Verejný obstarávateľ si môže vyžiadať vzorové svietidlo pred 

vyhodnotením súťaže na prehliadku odbornou komisiou a toto svietidlo mu bude 
uchádzačom poskytnuté. 

 
Odôvodnenie primeranosti požiadavky: Vzhľadom na rozsah zákazky sa verejný obstarávateľ 
potrebuje uistiť, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý vie 
zabezpečiť kvalitu dodávaného tovaru a zariadení /technické parametre/ v zákazke na požadovanej 
úrovni. 
 
 
Podrobný opis prác, ktoré je potrebné vykonať je v Svetelno- technickej štúdii s výkazom výmer, ktorá 
je prílohou súťažných podkladov. Ponuku je potrebné vypracovať podľa priloženého výkazu výmer 
v súlade so Svetelno- technickou štúdiou verejného osvetlenia a ponúkané tovary musia spĺňať 
minimálne parametre uvedené v tejto štúdii a jej prílohe krycí list štúdie. V prípade, že v 
Svetelnej štúdii, alebo výkaze výmer bude konkrétny typ tovaru, alebo výrobca je možné v  ponuke 
použiť ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované parametre.  
 

Súčasťou súťažných podkladov je Svetelno- technická štúdia so svojími prílohami, ktorá obsahuje 
podrobný opis predmetu zákazky. 

 
Ponuka musí byť vypracovaná v súlade s uvedenou Svetelno- technickou štúdiou a jej prílohami. 

 
 
 
B1.3. Miesto dodávky tovaru: Intravilán obce Hrachovo 
 
B1.4. Klasifikácia 
 
Štatistická klasifikácia produkcie 
Hlavný predmet obstarávania       

 
 45316100-6    Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 

45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 
 45231400-9    Stavebné práce na stavbe elektrických vedení 
 
B1.5. Rozsah predmetu obstarávania:  
 
Dielo sa bude realizovať v rozsahu Svetelno - technickej štúdie verejného osvetlenia vrátane jej príloh.  
 
Predpokladaný rozpočtovaný náklad bez DPH: 119.522,29 €  
 
 

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1. Cena za obstarávané práce musí byť stanovená v zmysle 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. 
 

2. Uchádzač musí pri stanovení ceny vychádzať z výkazu výmer /v súlade s parametrami jednotlivých 
tovarov a zariadení ako sú uvedené v Svetelno- technickej štúdii verejného osvetlenia/, ktorý je 
súčasťou súťažných podkladov, a v ktorom musí uchádzač oceniť každú položku. Pre každú 
požadovanú položku musí uchádzač uviesť aj jednotkovú cenu. Celková cena položky je daná 
súčinom jednotkovej ceny položky a množstva. Celková cena diela je daná súčtom cien 
jednotlivých položiek. Uchádzač, ktorý nenacení všetky položky a nezdôvodní prečo uvedenú 
položku nenacenil prípadne položku zahrnul do nacenenia niekde inde výkazu výmer bude 
z verejného obstarávania vylúčený. 



 
3. Cenu požadujeme uviesť bez DPH, DPH, spolu s DPH. 
 
4. V prípade že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. 
 

      
 

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania 

ZMLUVA O DIELO číslo...................... 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
 

I. Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: Obec Hrachovo 
adresa: Obecný úrad, Ulica Mieru 35, 980 52 Hrachovo 
zastúpený: Ondrej Knechta, starosta obce 

IČO: 00318779  

DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: .. 
Telefón: 0910 916 270 
Fax:  

E-mail: obechrachovo@stonline.sk 

Oprávnené osoby na rokovanie: vo veciach zmluvných : Ondrej Knechta, starosta obce  
 
1.2 Zhotoviteľ: 
zastúpený : 
IČO : 
IČ DPH : 
Číslo účtu:  
Zapísaný : 
Telefón : 
Fax: 
E-mail: 
Oprávnené osoby na rokovanie : 
 vo veciach technických : 
 vo veciach zmluvných : 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1 Na základe ponuky zhotoviteľa predloženej podľa zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dielo s názvom Modernizácia 
verejného osvetlenia v obci Hrachovo podľa Svetelno- technickej štúdie verejného osvetlenia a výkazu 
výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov  
 
2.2 Rozsah prác a dodávok je položkovite ocenený zhotoviteľom vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou 
súťažnej ponuky. 
 
2.3 Zhotovené dielo bude spĺňať požiadavky stanovené projektovou dokumentáciou, STN a súvisiacimi 
predpismi. 
 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 



2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
sumu. 
 
2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade nedostatku 
finančných prostriedkov a úpravy rozsahu predmetu zmluvy. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje 
právo v závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu zmluvy a upraviť lehotu na 
ukončenie zmluvy. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonané dielo do okamihu odstúpenia od 
zmluvy nie je týmto ustanovením dotknutý. 
 

III. Termín zhotovenia diela 
 
3.1 Termín začatia stavby: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska 
 
3.2 Lehota výstavby v kalendárnych dňoch: kritérium na vyhodnotenie ponúk, doplní uchádzač 
 
3.3 Stavenisko pokladajú zmluvné strany za odovzdané za účelom začatia plnenia predmetu zmluvy 
dňom obojstranne potvrdenej písomnej zápisnice o odovzdaní a prebratí staveniska. Zhotoviteľ je 
povinný prevziať stavenisko do piatich dní od doručenia výzvy na prevzatie staveniska. 
 
3.4 Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ak nie je 
možné podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby vykonať práce na tých častiach diela, na 
ktorých technologický postup zhotovenia neumožňuje predmetné časti diela vykonávať, o dobu trvania 
týchto nepriaznivých klimatických podmienok. 
 
3.5 Objednávateľ má právo posunúť termín zahájenia prác v závislosti od svojich finančných možností. 
 
3.6 Objednávateľ má právo v závislosti od svojich finančných možností prerušiť práce na dobu najviac 
30 dní, ak ani potom nebude mať preukázateľne finančné prostriedky potrebné na dokončenie diela, 
obidve zmluvné strany sú oprávnené po márnom uplynutí uvedenej lehoty od zmluvy odstúpiť. 
Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na zaplatenie prác vykonaných do okamihu 
odstúpenia od zmluvy. 
 
3. 7 Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie 
preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre 
diela (revízne správy, atesty, certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných 
výrobkov). 
 

IV.Cena diela 
 

4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena za vykonanie diela je 
dohodnutá ako cena pevná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. vo výške: 
 
4.2 DPH sa bude účtovať v zmysle platných predpisov v čase realizácie diela. 
 
4.3 Cena diela je stanovená na základe Oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy (príloha č. 1). V cene diela sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady - napr. zariadenie 
staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu 
a i. 
 
4.4 Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa 
bude v prípade ich nevykonania z ceny diela odpočítané, a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do 
rozpočtu. 
 

V.Platobné podmienky 
 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa čl. IV. tejto zmluvy po 
riadnom ukončení prác. 
 



5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od 
objednávateľa. 
 
5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená 
čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného 
overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v 
Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa) v minimálnej výške 20% 
finančného objemu (z ceny vrátane DPH) vykonaných stavebných prác na diele z celkového 
finančného objemu diela v súlade s platnými predpismi, resp. v lehotách podľa zmluvy objednávateľa 
so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, poskytovateľom NFP 
 
5.4 Podkladom pre zaplatenie ceny diela alebo jej časti bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá 
bude spĺňať náležitosti daňového dokladu - označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ 
DPH objednávateľa a zhotoviteľa, identifikovanie zmluvy (číslo a názov), rozsah uskutočnených 
stavebných prác a činností a obdobie/dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň 
splatnosti, označenie bankového spojenia objednávateľa a zhotoviteľa / názov peňažného ústavu a 
číslo účtu/, súpis vykonaných stavebných prác, uvedenie ceny práce, fakturovanú čiastku, odtlačok 
pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Faktúra a všetky jej prílohy musia byť potvrdené podpisom a 
pečiatkou stavebného dozoru. 
 
5.5 Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu, podľa § 71 Zákona číslo 
222/2004 Z.z. o DPH. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa 
považuje za doručenú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý 
potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na 
účet banky zhotoviteľa. 
 
5.6 Objednávateľ má právo na „Zádržné" vo výške 10% z celkovej sumy diela po dobu 3 mesiacov po 
odovzdaní diela. V prípade, ak sa zistia závady, nefunkčnost’ systému alebo poruchy, uvedených 10 % 
z celkovej hodnoty diela nebude zhotoviteľovi vyplatených, pokiaľ problémy nebudú odstránené. 
 

VI.Podmienky zhotovenia diela 
 
6.1 Zhotoviteľ vykoná technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov obce 
a jej návštevníkov pri vykonávaní prác. 
 
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich na zhotovení diela 
alebo jeho častí. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu diela dodržiavať podmienky stanovené § 9 
zákona č.330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti 
pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach. 
 
6.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
projektovou dokumentáciou, pokynmi stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a 
samosprávy a podmienkami dohôd objednávateľa so správcami a vlastníkmi dotknutých inžinierskych 
sietí. 
 
6.4 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti v zmysle príslušných 
predpisov a stavebného povolenia. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi príslušné 
doklady o likvidácii odpadu. 
 
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 
 
6.6 Zhotoviteľ uvedie priestor okolo staveniska po vykonaní prác do pôvodného stavu v zmysle 
podmienok stavebného povolenia. 
 



6.7 Objednávateľ bude pravidelne osobne a cestou stavebného dozoru kontrolovať spôsob a postup 
zhotovovania diela a o tomto vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť 
zhotoviteľ diela. 
 
6.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 dní pred začatím prác, o čom vykoná 
zápis do stavebného denníka. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela. 
 
6.9 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. Zhotoviteľ cestou 
stavebného denníka, a to vopred 3 pracovné dni, oznámi pripravenosť diela k celkovému odovzdaniu. 
Na základe tohto oznámenia objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktoré nemôže byť viac 
ako ľ dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany 
spíšu protokol. 
 
6.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela stavebný denník. 
 
6.11 Zhotoviteľ na preberacom konaní stavby po ukončení stavebných prác predloží nasledujúce: 
- fotodokumentáciu v digitálnej podobe (na CD/DVD) o priebehu realizácie stavebných prác s 
predmetným popisom; 
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v dvoch rovnopisoch; 
- dokumentáciu o revízii rozvodov verejného osvetlenia; 
- doklady o likvidácii odpadov, 
 
6.12 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál predložiť dodacie listy a certifikáty zabudovaných 
výrobkov, ktoré bude predkladať spolu s mesačným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne 
vykonaných prác. 
 
6.13 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela v čase, počas ktorého nemohol preukázateľne plniť 
svoju povinnosť z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok, z dôvodov na strane objednávateľa 
alebo z titulu pôsobenia tretej strany majúcej vplyv na vykonávanie a postup prác ako aj vyššej moci, 
o čom musia zmluvné strany spísať dodatok k tejto zmluve. 
 
6.14 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa po úspešnom preberacom 
konaní a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú 
počas výstavby uplatnené, ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii predmetu diela. 
 
6.16 Odovzdaním predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie 
odovzdanie kompletnej dodávky stavebných prác bez vád a nedorobkov vrátane príslušných dokladov 
a dokumentov, o čom sa pri preberacom konaní stavby po ukončení stavebných prác vyhotoví Zápis o 
odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch 
zmluvných strán. 
 

VII. Záručná doba, reklamačné podmienky, zmluvné pokuty 
 
7.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú lehotu 60 mesiacov na stavebné práce a 24 
mesiacov na dodané tovary, ktorá začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 
zhotoveného diela. Predmetom záruky nie sú vady, ktoré vzniknú ako následok živelných pohrôm, 
spôsobené konaním tretích osôb, vtáctva a hmyzu. 
 
7.2 V prípade oprávnenej reklamácie, objednávateľ vzniknutú závadu reklamuje písomne, 
doporučeným listom alebo telefonicky, ihneď po zistení vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na 
reklamačné konanie bezodkladne. Doba vyjadrenia k reklamácii je do 3 dní od oznámenia reklamácie. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť oprávnené reklamované vady do 30 dní od uznania oprávnenej 
reklamácie. V prípade, že sa tak nestane, ani sa nedohodne so zhotoviteľom na náhradnom termíne 
odstránenia závad, tak objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závady na vlastné náklady 
a tieto potom fakturuje zhotoviteľovi. 
 



7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením záväzku v zmluve o dielo má objednávateľ právo 
vyúčtovať zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 1000 € za každý deň omeškania. 
 
7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti má 
zhotoviteľ právo vyúčtovať objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,03 % z ceny diela za 
každý deň omeškania. 
 
7.5 V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky dovtedy 
preukázané náklady po začatí prác. 
 
7.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za preukázateľné škody vzniknuté vlastným zavinením. 
 

VIII. Poistenie 
 
8.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do 
termínu ukončenia celej stavby - diela: 
a)poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou 
zhotoviteľa, 
b)poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou: 
ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku; 
c)poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby. 
 
8.2Poistné zmluvy a poistné osvedčenie v zmysle ods. 8.1 tohto článku zmluvy je povinný zhotoviteľ 
originálmi alebo úradne overenými kópiami predložiť objednávateľovi najneskôr v posledný pracovný 
deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby. 
 
8.3Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo 
ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou 
spoločnosťou, s ktorou je príslušná poistná zmluva dojednaná. 
 
8.4V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je povinný zhotoviteľ potrebné poistné 
zmluvy predĺžiť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela a toto predĺženie poistných 
zmlúv preukázať rovnakým spôsobom ako v ods. 8. 2 tohto článku zmluvy najneskôr do 3 dní po ich 
predĺžení. 
 
8.5 Zmenu, resp. doplnenie poistných zmlúv je potrebné premietnuť do dodatku k tejto zmluve. Túto 
zmenu, resp. doplnenie je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) 
iniciovať. 
 
8.6 Zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy dokladuje 
originálom alebo úradne overenou kópiou potvrdenia príslušnej poisťovne o uzavretom poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo o poistení zodpovednosti za škodu 
podnikateľa, vyplývajúcu z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zákazky, a to minimálne vo 
výške zmluvnej ceny. 
 
8.7Všetky náklady na poistenie v zmysle ods. 8.1, 8.4 a 8.6 tohto článku zmluvy sú zahrnuté v cene za 
vykonanie diela. 
 

IX.Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa musia vykonať len písomnou formou, a to 
podpisom oprávnenými osobami. 
 
9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je v konkurze ani v likvidácii. 
 
9.3 Kontrola a audit : Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s 
plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri 



všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. 
 
9.3.1Oprávnené osoby sú najmä: 
a/ Poskytovatel’ NFP (Riadiaci orgán pre ROP) a ním poverené osoby,  
b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
ES. 
 
9.4 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný 
subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto 
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov 
neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane. 
 
9.5 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom subdodávateľ, 
ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 
subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, 
ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že 
navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
9.6 V ostatnom sa zmluvné strany riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení. 
 
9.7 Doba viazanosti zmluvy je do (bude doplnená pri podpise zmluvy). 
 
9.8 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s určením: jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a tri 
vyhotovenia pre objednávateľa. 
 
9.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
9.10 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, bez nátlaku a 
ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer z cenovej ponuky zhotoviteľa 
 
 
 
 
V ........................., dňa 
 
Za objednávateľa :                                          Za zhotoviteľa: 
 
starosta obce 
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade toho, že ani jedna ponuka nesplní podmienky uvedené v 
SP nebude uzatvorená zmluva ani s jedným z uchádzačov.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 Súťažných podkladov: Vzor „Návrhu plnenia kritérií“  
 
 
 
UCHÁDZAČ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa 
Obchodné meno: Obec Hrachovo 
Sídlo:  Obecný úrad, Ulica Mieru 35, 980 52 Hrachovo 
IČO: 00318779 
 

Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo. 
 
 
 
 

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ 
 
 
 

KRITÉRIUM  

Cena v eurách bez DPH  EUR 

DPH*  EUR 

Cena v eurách s DPH*  EUR 

Lehota výstavby (počet kalendárnych dní)  dní 

*nevypĺňa sa v prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH 
 
Platiteľ DPH:  ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknúť) 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum vyhotovenia: 



Za uchádzača štatutárny zástupca: 
Meno a priezvisko: 
Funkcia: 
 
 
 
Pečiatka: 
 
 
 
Podpis: 
Príloha č. 2 Súťažných podkladov: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača podľa A.1, časť I., 13.1.12 – 
13.1.14 
 
 
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

 

UCHÁDZAČ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa 
Obchodné meno: Obec Hrachovo 
Sídlo:  Obecný úrad, Ulica Mieru 35, 980 52 Hrachovo 
IČO: 00318779 
 

Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo. 
 

 

 

Dolu podpísaný, štatutárny zástupca uchádzača, týmto čestne vyhlasujem, že: 

 

1. všetky doklady a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a úplné, 

2. súhlasím s podmienkami súťaže určenými osobou podľa §7, 

3. každý prípadný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 

podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení. 

 

 

Dátum: 

Miesto: 

 

 



 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / zástupcov uchádzača: 

 

 

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu / zástupcov uchádzača: 

 

 
Príloha č. 3 Súťažných podkladov: Vzor čestného vyhlásenia uchádzača podľa A.2 PODMIENKY 
ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
o tom, že nie je v reštrukturalizácii a o splnení podmienok podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní  
 
UCHÁDZAČ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa 
Obchodné meno: Obec Hrachovo 
Sídlo:  Obecný úrad, Ulica Mieru 35, 980 52 Hrachovo 
IČO: 00318779 
 

Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo. 
 
 
V súvislosti s našou/mojou1 účasťou pri zadávaní podlimitnej zákazky čestne vyhlasujeme/vyhlasujem, 
že v celom rozsahu spĺňame /spĺňam podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 
26 a 26a zákona o verejnom obstarávaní.  
Podľa zákona o verejnom obstarávaní § 26, ods.1 v platnom znení (na základe novelizácie zákonom č. 
87/2015 z 23. apríla 2015) čestne vyhlasujeme, že nie sme/ nie som v reštrukturalizácii.  
Podľa zákona o verejnom obstarávaní § 26a – Preukazovanie majetkovej účasti (na základe 
novelizácie zákonom č. 13/2015 z 28. januára 2015) čestne vyhlasujeme, že spĺňam/spĺňame 
podmienky a verejného obstarávania sa zúčastňujeme/zúčastňujem, pretože nie sme:  
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré 
fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,  
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého 
právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo   
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.  
Zároveň čestne vyhlasujeme, že v prípade úspechu v tomto zadávaní zákazky predložíme doklady 
podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.  
 
Dátum: 

Miesto: 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / zástupcov uchádzača: 

 

 

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu / zástupcov uchádzača: 



 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 4 - Výpočet osvetlenia – vzor č. 1 
Vedľajšia cesta šírka 5 m 

Objekt: ................................................  Popis: ..................................................................... 
Projekt: ................................................  Dátum: .......................................... 
Prehľad výsledkov – Profil Ulice 1: šírka 5,000 m, ME6, Počet jazdných pruhov 2, Povrch: R3 , q0: 0,070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podklady pre výpočet – vzorové parametre, údaje o svietidle: 
 
Výrobca:  ..................................................... Názov svietidla: .................................................... 
Svetelný tok:  .........................  lm                  Celkový skutočný výkon svietidla:  .................. W 
 
Profil komunikácie: bez oddelenej premávky Rozmiestnenie svietidiel: jednostranné pravé 
Šírka jazd. pruhu (b): 5,00 m    Montážna výška :  7,9 m 

Výška svetelného bodu (h): 8,000 m 
Počet jazd. pruhov: 2    Vzdialenosť svet. miest (a): 40,000 m 
Povrch vozovky:  R3    Presah svietidiel (u):    0,000 m 
Q0:   0,07    Náklon svietidiel (δ):    0,00° 
Pravostranná premávka     Udržiavací činiteľ:    0,80 
 

FOTOMETRICKÉ POŽIADAVKY – Zvolená trieda ME6, Dĺžka 40.00m, šírka 5.000m, Raster: 12x6 bodov: 
 Lm (cd/m2) U0 UI TI(%) SR 
Skutočné hodnoty podľa výpočtu (doplní uchádzač)      
Požadované hodnoty podľa triedy ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ / 
Splnené/nesplnené: (doplní komisia)      

 
Raster 12 x Bodov 
Pozícia pozorovateľa: (- 60.000 m, 1.250 m, 1500 m) 
Povrch: R3, q0: 0.070 
 Lm (cd/m2) U0 UI TI(%)  
Skutočné hodnoty podľa výpočtu (doplní uchádzač)      
Požadované hodnoty podľa triedy ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15  
Splnené/nesplnené: (doplní komisia)      

 
Raster 12 x 6 Bodov 



Pozícia pozorovateľa: (- 60.000 m, 3.750 m, 1500 m) 
Povrch: R3, q0: 0.070 
 Lm (cd/m2) U0 UI TI(%)  
Skutočné hodnoty podľa výpočtu (doplní uchádzač)      
Požadované hodnoty podľa triedy ME6 ≥ 0.30 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15  
Splnené/nesplnené: (doplní komisia)      
 
Vypracoval: ...........................................            Podpis a pečiatka autorizovanej osoby: ................................ 

Príloha č. 4 - Výpočet osvetlenia – vzor č. 2 
Hlavná cesta šírka 8 m 

Objekt: ................................................  Popis: ..................................................................... 
Projekt: ................................................  Dátum: .......................................... 
Prehľad výsledkov – Profil Ulice 2: šírka 8,000 m, ME5, Počet jazdných pruhov 2, Povrch: R3 , q0: 0,070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podklady pre výpočet – vzorové parametre, údaje o svietidle: 
 
Výrobca: .....................................................  Názov svietidla: ................................................................... 
Svetelný tok:  ...............lm    Celkový skutočný výkon svietidla:  ............. W 
 
Profil komunikácie: bez oddelenej premávky Rozmiestnenie svietidiel: jednostranné pravé 
Šírka jazd. pruhu (b): 7,00 m    Montážna výška :  7,9 

Výška svetelného bodu (h): 8,000 m 
Počet jazd. pruhov: 2    Vzdialenosť svet. miest (a): 40,00 m 
Povrch vozovky:  R3    Presah svietidiel (u):    0,000 m 
Q0:   0,07    Náklon svietidiel (δ):    0,00° 
Pravostranná premávka     Udržiavací činiteľ:    0,80 
 

FOTOMETRICKÉ POŽIADAVKY – Zvolená trieda ME5: Dĺžka 40.00m, šírka 8.000m, Raster: 12x6 bodov: 
 Lm (cd/m2) U0 UI TI(%) SR 
Skutočné hodnoty podľa výpočtu (doplní uchádzač)      
Požadované hodnoty podľa triedy ME5 ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ /0.50 
Splnené/nesplnené: (doplní komisia)      

 
Raster 12 x Bodov 
Pozícia pozorovateľa: (- 60.000 m, 1.750 m, 1500 m) 
Povrch: R3, q0: 0.070 
 Lm (cd/m2) U0 UI TI(%)  
Skutočné hodnoty podľa výpočtu (doplní uchádzač)      
Požadované hodnoty podľa triedy ME5 ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15  
Splnené/nesplnené: (doplní komisia)      

 
Raster 12 x 6 Bodov 



Pozícia pozorovateľa: (- 60.000 m, 5.250 m, 1500 m) 
Povrch: R3, q0: 0.070 
 Lm (cd/m2) U0 UI TI(%)  
Skutočné hodnoty podľa výpočtu (doplní uchádzač)      
Požadované hodnoty podľa triedy ME5 ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15  
Splnené/nesplnené: (doplní komisia)      

 
Vypracoval: ......................................... Podpis a pečiatka autorizovanej osoby: ............................................. 

PRÍLOHA č. 5 
 

Čestné vyhlásenie 
o plnení technických požiadaviek v obci Hrachovo 

 
Predmet zákazky: 
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrachovo 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
 
Výrobca svietidiel: ................................ 
 
 
Typ svietidla: ......................................... 
 
 

P.č. Určená technická požiadavky 
Plnenie 

technického 
parametra 

Skutočný 
technický 
parameter 
(hodnota) 

1. Príkon svietidla spĺňa požadované hodnoty 35 W, 44 W, 62 W   

2. 
Montáž je uskutočniteľná na výložník alebo na driek stožiaru 
s možnosťou natočenia svietidla v rozsahu 135° 

  

3. Svietidlo spĺňa požiadavku IEC triedy ochrany II s krytím IP67    

4. Svietidlá spĺňajú požiadavku na dobu životnosti 100.000 hod.   

5. Svietidlá sú napájané striedavým napätím 230 V   

6. 
Svietidlá spĺňajú požiadavku Merného výkonu – najmenej 111 
lumen/Watt u 62 W svietidla a 113 lm/Watt u 35 W a 44 W 
svietidla 

  

7. 
Svietidlá spĺňajú požiadavku regulácie svetelného toku 
minimálne 60 -100% 

  

8. 
Svietidlá spĺňajú požiadavku na svetelný zdroj teplota 
chromatickosti LED zdroja – maximálne 4000K 

  

9. 
Svietidlá spĺňajú požiadavku na prevedenie krytu – proti korózii 
odolnej certifikovanej hliníkovej vysokotlakovo odliatej zliatiny 

  



10. 
Svietidlá spĺňajú požiadavku vybavenia ochranuy proti prepätiu  
min. 3kV 

  

11. LED svetelný zdroj musí obsahovať tepelnú ochranu   

12. 
Svietidlo musí byť vhodné pre bežnú prevádzku v rozsahu 
teploty okolitého prostredia - 35 °C až + 40 °C 

  

13. 
Svietidlo musí byť vybavené plne programovateľným LED 
predradníkom, ktorý môže poskytnúť buď nemenný svetelný 
výstup alebo rôzne viacstupňové nastavenie stmievania 

  

14. Hmotnosť svietidla nie je vyššia ako 10 kg    

 
 
Dátum: 

 

Miesto: 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / zástupcov uchádzača: 

 

 

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu / zástupcov uchádzača: 

 
 
 
 
 

Poznámky: 
1. Uchádzačom navrhnuté technické riešenie musí spĺňať všetky určené parametre, pričom uchádzač 
v každej kolónke v stĺpci Plnenie technickej požiadavky deklaruje splnenie slovom „ ÁNO/NIE“ 
2. Uchádzač v stĺpci „ skutočný technický parameter“ uvádza hodnoty (pre splnenie podmienok účasti 
musia 
byť rovnaké alebo lepšie ako sú minimálne určené verejným obstarávateľom) 

 
 
 


