
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Potônske Lúky

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Interné číslo zákazky: 1 / 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 25.2.2022 11:40

Dátum ukončenia zákazky: 22.3.2022 11:42

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Potônske Lúky

IČO 37842846

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Potônske Lúky 41, 93052 Potônske Lúky, SK

Kontaktná osoba Leonard Flaška, + 421 315 587 181, obec@potonske-luky.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 10864,38 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.3.2022 do 14:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Elektro, elektromateriál

Podoblasť Osvetlenie

Všeobecný opis zákazky

1. Verejný obstarávateľ a postup verejného obstarávania: 
Obec Potônske Lúky 
Potônske Lúky 41 
930 52 Potônske Lúky 
IČO: 37 842 846 
Kontaktná osoba: Leonard Flaška, starosta obce 
Tel. č.: +421 905 712 197 
Email: potonskeluky@gmail.com 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. 

2. Druh zákazky:  
CPV Kód: 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 

3. Názov zákazky:  
Verejné osvetlenie 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena lámp verejného osvetlenia. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie technických parametrov 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0


Parametre popísané v technických vlastnostiach - špecifikácia  sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme plnenie s
vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v
intervale. 

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo
materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie
čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či
ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy
na predkladanie pomúk.  Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný
výrobok. 

5. Financovanie predmetu zákazky: 
Operačný program: IROP-CLLD-T477-512-001-MAS AGROPRAMEŇ, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku  - Operačný program: IROP-CLD-T477-512-001-
MAS Agroprameň. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 10 864,38 EUR. 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Kraj: Trnavský 
Okres: Dunajská Streda 
Obec: Potônske Lúky 
Miesto: Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do: 30 dní od podpisu zmluvy o dielo 

9. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo - Príloha č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Operačný program: IROP-CLD-T477-512-001-
MAS Agroprameň. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu: IROP-CLD-T477-512-001-MAS Agroprameň 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

12. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
11.3.2022 do 14.00 hod 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a váha kritérií: 
Cena v EUR bez DPH alebo Cena celková v prípade uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH. 

15. Váha kritérií: 
Cena 100 bodov 100% 

16. Podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a to: podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. oprávnenosť dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky - uvedenú skutočnosť bude verejný obstarávateľ kontrolovať
počas hodnotenia ponúk prostredníctvom verejne dostupných databáz; podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní že u
neho neexistuje dôvod na vylúčenie. 



17. Náklady na prípravu ponuky: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18. Ochrana osobných údajov: 
18.1. Verejný obstarávateľ týmto informuje účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich
subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s
realizáciou verejného obstarávania. Dotknutá osoba môže kontaktovať verejného obstarávateľa e-mailom alebo poštou. Dotknutá osoba sa
môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu
potonskeluky@gmail.com. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v
opačnom prípade nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne závažných
právnych predpisov. Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje pri realizácii verejného obstarávania za účelom výberu
dodávateľa/zhotoviteľa a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie). Právnym základom spracúvania
osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti verejného obstarávateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov, najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. 
18.2. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. 
18.3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. 
18.4. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi. 
18.5. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 
18.6. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov. 
18.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a
právo požadovať od verejného obstarávateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov. 

19. Vysvetľovanie : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

20. Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

21. Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

22. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov. 

23. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 
A) Technický list  - dokument s parametrami predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia - svietidiel  
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania - ilustračná fotografia - svietidlá 
C) Vyplnené zadanie - Príloha č.1. - Príloha č 1 - Zadanie xls.xls 
D) Vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO - Príloha č.2. - potvrdené štatutárynm zástupcom - Príloha č.2. - Čestné
vyhlásenie ku účasti vo VO.docx 
E) Vyplnený návrh zmluvných podmienok - Príloh č.3 - potvrdené štatutárynm zástupcom -Príloha č.3 - Návrh zmluvných
podmienok.docx 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Položky zákazky



P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Verejné osvetlenie 1,0 celok

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Prı́loha č 1 - Zadanie xls.xls Iné 31 kB

Prı́loha č.2. - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 18,2 kB

Prı́loha č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx Iné 52,6 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



Stavba: Potônske Lúky

Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 R Montáž svietidla   ks 56,000

2 348

Svietidlo LEDVANCE AREA S SPD 30W 

840 3600LM GR (30W)   ks 48,000

3 348

Svietidlo LEDVANCE AREA S SPD 60W 

865 7200LM GR (60W)   ks 8,000

4 R

Spojka rovná pre plastové viacžilové káble 

CYKY do 5 žil D 1,5-2,5 mm2   ks 56,000

5 KZT

Spojka káblová 1-SVCZ 3x1,5 Cu s lis. 

spojovačmi zmraštiteľná   ks 56,000

6 R

Demontáž  svietidla do 10 kg vrátane 

odpojenia   ks 56,000

7 R Demontáž  kábel CYKY 3x1,5   ks 150,000

8 R Plošina - prenájom   

de

ň 10,000

9 R Odvoz a dovoz plošiny   

de

ň 2,000

10 921 Príplatok za presun po stavenisku   %

11 R HZS-015 Nešpecifikované práce   

ho

d 14,000

12 R HZS-018 Zaistenie vypnutého stavu   

ho

d 6,000

13 R HZS-088 Dokumentácia skutočného vyhotovenia   kpl 1,000

14 R MD Mimostavenisková doprava   %

15 R PM Podružný materiál   %

16 R PPV Podiel pridružených výkonov   %

Celkom   

ZADANIE

obec Potônske Lúky

Potônske Lúky



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

uchádzač: 

 

.................................................................................................................................................... 
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

  

 

 

týmto vyhlasuje, že 

 

 

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 

32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

 

Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé  

alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 

následkom. 

 

 

 

 

 

 

V......................... dňa...........................                       ..................................................  
                                 meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby1 

 

                  

 

 

 

 
 

                                                           
1 povinné 



ZMLUVA O DIELO č. ............ 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne-

skorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov  

 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1. OBJEDNÁVATEĽOM: 

 

Nadobúdateľ  :  Obec Potônske Lúky 

Sídlo   :  Potônske Lúky 41  930 52 Potônske Lúky 

IČO                         :  37842846 

DIČ   :  2021700791 

Zastúpený  :  Leonard Flaška – starosta obce 

Bankové spojenie  :  SK65 5600 0000 0038 7009 9001 

Telefonický kontakt :  + 421 315 587 181 

E-mail   :  obec@potonske-luky.sk 

Osoba oprávnená konať:   Leonard Flaška – starosta obce 

 

 

    na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ”) 

 

a 

2. ZHOTOVITEĽOM: 

 

Názov   :   

Sídlo   :   

IČO   :   

DIČ   :   

IČ DPH  :   

Zastúpený  :   

Bankové spojenie  :   

Telefonický kontakt :   

E-mail             :   

Osoba oprávnená konať 

   Vo veciach zmluvných           :  

   Vo veciach technických         :  

 

na strane druhej  (ďalej len „Zhotoviteľ”) 

 

 

 

 

 

Preambula 



2 | S t r a n a  
 

 

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako 

„Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v 

rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“) . Táto zmluva sa uzatvára ako 

výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstará-

vania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a do-

dávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvis-

losti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za 

navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.  

 

 

 

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady 

 

1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a 

zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 

mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 

skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej 

Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.  

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

   (a)   Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa), 

   (b)   Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa). 

 

 

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá  
 

2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 

2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.  

 

2.1.1 “Dielo” sú  prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou 

stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy. 

2.1.2 “Projektová dokumentácia“ je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projek-

tantom. 

2.1.3 “Harmonogram prác Zhotoviteľa” je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto 

Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom. 

2.1.4 “Zmeny” sú  zmeny  vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené  Objed-

návateľom.  

2.1.5 “Vada” je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Pro-

jektovou dokumentáciou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

2.1.6 “Nedorobok” je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. 

2.1.7 „Komplexné vyskúšanie“ je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo 

jej ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.  

 

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo 

 

3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas  vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť stavebné práce: „Verejné osvetlenie“ . 

3.2 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí a odo-

vzdaní diela Zhotoviteľa.  
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Čl. IV Doba plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi –  Obci Potônske Lúky do 

- 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 dní od výzvy Objednávateľa.  

4.3 Zhotoviteľ najneskôr do 3 dní po prevzatí staveniska predloží objednávateľovi harmonogram 

prác na realizáciu diela, vrátane zariadenia a likvidácie staveniska.   

  

Čl. V Cena Diela 

 

5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela,  ktorá je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je do-

ložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto 

zmluvy a predstavuje čiastku:  

 

Cena Diela celkom bez DPH                                                  .....................................      

  

              

Daň z pridanej hodnoty  (DPH) vo výške 20 % :   ....................................      

      

 

Cena Diela  celkom  spolu  s DPH :    .....................................      

    

  

5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo 

upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

5.3 Cena je pevná bez ohľadu na infláciu, zmeny výmenného kurzu EUR k iným menám, zmeny 

cla, dovozných prirážok, ako aj akýchkoľvek iných okolností pokiaľ sa zmluvné strany nedo-

hodnú inak. Cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na zhotovenie diela, ktoré mal alebo s vy-

naložením odbornej starostlivosti pri skúmaní východiskových podkladov mohol vedieť v čase 

podpisu tejto zmluvy.   

5.4 Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a 

v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a 

to predovšetkým: 

 

a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela, 

b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, 

náradia a ochranné pracovné prostriedky, 

c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác 

a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné po-

platky materiálov, strojov a zariadení, 

d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné  skúšky, odborné posudky orgánov 

štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa. 

e) Dočasné dopravné značenie, všetky vyjadrenia a povolenia k dočasnému dopravnému zna-

čeniu ktoré zhotoviteľ obstará na vlastné náklady. 

f) Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 

 

5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ 

Zhotoviteľa a je stanovená podľa  jednotkových cien  tejto časti  stavby a uvedenia množstva 

merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v  EUR 
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formou  záväzného oceneného výkazu výmer.   

 

Čl. VI  Platobné podmienky a fakturácia 

 

6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných 

práca a dodávok. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác 

a dodávok. Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odo-

vzdaní Diela Objednávateľovi. 

6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi 

v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti 

predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať: 

-   číslo faktúry, 

- názov Diela, 

- predmet úhrady, 

- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa, 

- IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa, 

- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),  

- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry, 

- fakturačné obdobie, 

- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou. 

 

6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené 

v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi 

na prepracovanie.  

6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 dní. 

 

Čl. VII  Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa 

 

7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, 

špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi. 

7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, 

ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa. 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za 

ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu 

Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady. 

7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných subdodávateľov nebudú poško-

dené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov,  

ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať 

a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spô-

sobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhoto-

viteľom. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami a projektovou dokumen-

táciou. 

7.6         Zhotoviteľ zabezpečí všetky vyjadrenia týkajúce sa dočasného dopravného značenia, 

vytýčenia sietí a stanovísk dotknutých orgánov.    

7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť vždy k dispozícii na stavbe 
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Čl. VIII Odovzdanie Diela 

 

8.1       Zhotoviteľ je povinný 5 dní pred odovzdaním diela predložiť objednávateľovi všetky potrebné 

doklady ( Certifikáty, atesty, prípadne iné dokumenty súvisiace s predmetom plnenia diela)  

v dvoch vyhotoveniach.  

8.2 Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom  podpísania Protokolu o odovzdaní a pre-

vzatí diela oboma stranami, pričom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 

3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný 

Protokol o prevzatí diela a prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.    

8.3       K protokolu budú priložené akosti výrobkov (certfikáty, atesty ) a V protokole o odovzdaní 

diela bude uvedená akosť vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu 

o opatreniach a lehotách ich odstránenia, zľavách z ceny, alebo iných právach vyplývajúcich zo 

zodpovednosti za vady. 

8.4      Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení. 

V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami 

o sebe ani v spojení s inými nebránia ďalšej užívaniu stavby, ani plynulej a bezpečnej 

prevádzke užívania, bude v protokole uvedený termín ich odstránenia. Ak nebudú zhotoviteľom 

v dohodnutom termíne odstránené, objednávateľ má právo ich dať odstrániť treťou osobou 

a náklady na odstránenie vád bude znášať zhotoviteľ.  

 

 

Čl. IX  Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotovi-

teľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich 

vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Ob-

jednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa 

stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.    

9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zho-

tovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.  

 

 

Čl. X Záruka za Dielo 

 

10. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady,  ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré 

vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Pro-

tokole o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma 

Zmluvnými stranami.  

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí po-

skytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, 

zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú. 

10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na  Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začne plynúť 

dňom prevzatia Diela Objednávateľom. 

10.6 Plynutie záručnej doby na časť diela pri ktorej sa preukáže vada sa preruší dňom uplatnenia 

práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi). 

 

Čl. XI Predĺženie termínov 
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11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ 

musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluv-

ného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie 

Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.   

 

 

Čl. XII  Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce 

 

12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác 

a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhoto-

viteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé 

k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne 

Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutej lehote  

podľa bodu 4.2 Zmluvy.  Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za sta-

vebnú pripravenosť v plnom rozsahu.  Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich 

subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodá-

vok a výkonov.  

 

 

Čl. XIII Zmluvné pokuty 

 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením 

a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v  bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške  

20  EUR  za každý začatý deň omeškania. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia 

Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termí-

noch, a to vo výške  30 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto 

ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal. 

13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane 

v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou. 

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 500,-EUR v prí-

pade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej 

nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody 

nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa. 

 

Čl. XIV Náhrada škody 

 

14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť 

škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

Čl. XV  Poistenie Zhotoviteľa 

 

15.1 Zhotoviteľ môže na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vy-

konávaní Diela vo výške ceny Diela. 

 

Čl. XVI  Odstúpenie od Zmluvy 

 

16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len od-

stúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán. 
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16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených 

v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne. 

16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce 

z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti 

Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.  

16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe: 

(a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ 

prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od 

Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi,  sa stanú vlastníctvom Objednávateľa 

okamihom odstúpenia od Zmluvy. 

(b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ fak-

túrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto 

plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné 

rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dní od obdržania faktúry.    

 

Čl. XVII Doručovanie 

 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, 

faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku: 

 

17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v 

deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pra-

covný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ 

boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.  

 

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia 

 

18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluv-

ných strán a účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 

dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku – miestna akčná skupina Agroprameň. Zá-

roveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa – 

účinnosť nadobudne deň po zverejnení zmluvy. Objednávateľ je povinný zmluvu zverejniť do 

siedmych pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej platnosti. Obe podmienky musia byť spl-

nené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po splnení druhej odkladacej 

podmienky.  

18.2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčin-

nosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského or-

gánu a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na vý-

kon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi pred-

pismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
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18.3 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustano-

veniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 

18.4 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené 

alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodat-

kom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa 

stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú 

riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeo-

becne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

18.6 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria: 

(a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer  

18.7 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď 

ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej 

strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala 

existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu. 

18.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy uká-

zalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (naj-

neskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neú-

činnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanove-

niu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné. 

18.9 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná 

určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú  podpismi svojich štatutár-

nych orgánov. 

18.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objed-

návateľ obdrží dve (2)  podpísané  vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia. 

                                     

                                                   

V ........................ dňa:  

 

 

 

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

. 

                     Štatutárny orgán  

                      Objednávateľa 

 

 

 

 

 

 

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

                    Štatutárny orgán  

                      Zhotoviteľa  

Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka AESYS s.r.o.

Názov uchádzača: AESYS s.r.o.

IČO: 43853021

Sídlo: Vojtechovce 701, 93038 Nový Život, SK

Kontakt: Alojz Nagy (0905244281 - ali@aesys.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: ali@aesys.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 9.3.2022 17:48

Výsledná cena: 11305,92 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Zadávateľ: Obec Potônske Lúky (Potônske Lúky) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Verejné osvetlenie celok 1,0 11305,92  11305,92  11305,92

Cena spolu:   11305,92 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

SCAN_20220309_173623636.pdf Iné 9.3.2022 17:46 4,8 MB

Doplnená dokumentácia

Ledvance ECO_AREA_L_SPD_60W_840_7200LM_GR.pdf Požadované prílohy ku cenovej ponuke 22.3.2022 9:58 253,6 kB

Ledvance eco_area_s_spd_30w_840_3600lm_gr_cs.pdf Požadované prílohy ku cenovej ponuke 22.3.2022 10:00 314,2 kB



Ponuka SD-Služby

Názov uchádzača: SD-Služby

IČO: 35840277

Sídlo: Borekova 6, 82106 Bratislava, SK

Kontakt: František Grejták (+421905658405 - sdsluzby@sdsluzby.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: sdsluzby@sdsluzby.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 9.3.2022 10:06

Výsledná cena: 12563,78 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Zadávateľ: Obec Potônske Lúky (Potônske Lúky) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Verejné osvetlenie celok 1,0 12563,78  12563,78  12563,78

Cena spolu:   12563,78 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Cestne_vyhlasenie_uchadzaca_09032022.pdf Iné 9.3.2022 10:04 26,3 kB

Prı́loha č.3 - Návrh zmluvných podmienok_09032022.docx Iné 9.3.2022 10:04 56,2 kB

Prı́loha č 1 - Zadanie xls-1_09032022.xls Iné 9.3.2022 10:04 31 kB



Ponuka Enes s.r.o.

Názov uchádzača: Enes s.r.o.

IČO: 31398383

Sídlo: Odborárska 52, 83102 Bratislava, SK

Kontakt: Ivan Stančík (+421903436393 - ivan.stancik@gmail.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: ivan.stancik@gmail.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 10.3.2022 17:19

Výsledná cena: 13037,26 € s DPH  

 

Zákazka:

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Zadávateľ: Obec Potônske Lúky (Potônske Lúky) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

(nevyplnený)

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1 Verejné osvetlenie celok 1,0 13037,26  13037,26  13037,26

Cena spolu:   13037,26 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Potônske Lúky- Verejné osvetlenie.xls Iné 10.3.2022 17:19 64,5 kB

Prı́loha č.2. - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.pdf Iné 10.3.2022 17:19 172,8 kB

Prı́loha č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx Iné 10.3.2022 17:19 56,5 kB

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Protokol o zákazke č.11177

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Interné číslo zákazky: 1 / 2022

Zverejnená: 25.2.2022 11:40

Ukončená: 22.3.2022 11:42

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 10864,38 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.3.2022 14:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Potônske Lúky

IČO / DIČ / IČDPH: 37842846 / 2021700791 / neplatca DPH

Adresa Potônske Lúky 41, 93052 Potônske Lúky, SK

Kontaktná osoba Leonard Flaška, + 421 315 587 181, obec@potonske-luky.sk

Opis

Oblasť Elektro, elektromateriál

Podoblasť Osvetlenie

Všeobecný opis zákazky

1. Verejný obstarávateľ a postup verejného obstarávania: 
Obec Potônske Lúky 
Potônske Lúky 41 
930 52 Potônske Lúky 
IČO: 37 842 846 
Kontaktná osoba: Leonard Flaška, starosta obce 
Tel. č.: +421 905 712 197 
Email: potonskeluky@gmail.com 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. 

2. Druh zákazky:  
CPV Kód: 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 

3. Názov zákazky:  
Verejné osvetlenie 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena lámp verejného osvetlenia. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie technických parametrov 

Parametre popísané v technických vlastnostiach - špecifikácia  sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme plnenie s
vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v
intervale. 

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo



materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie
čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či
ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy
na predkladanie pomúk.  Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný
výrobok. 

5. Financovanie predmetu zákazky: 
Operačný program: IROP-CLLD-T477-512-001-MAS AGROPRAMEŇ, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku  - Operačný program: IROP-CLD-T477-512-001-
MAS Agroprameň. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 10 864,38 EUR. 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Kraj: Trnavský 
Okres: Dunajská Streda 
Obec: Potônske Lúky 
Miesto: Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do: 30 dní od podpisu zmluvy o dielo 

9. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo - Príloha č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom nadobudne účinnosť až po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Operačný program: IROP-CLD-T477-512-001-
MAS Agroprameň. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu: IROP-CLD-T477-512-001-MAS Agroprameň 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

12. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
11.3.2022 do 14.00 hod 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a váha kritérií: 
Cena v EUR bez DPH alebo Cena celková v prípade uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH. 

15. Váha kritérií: 
Cena 100 bodov 100% 

16. Podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a to: podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. oprávnenosť dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky - uvedenú skutočnosť bude verejný obstarávateľ kontrolovať
počas hodnotenia ponúk prostredníctvom verejne dostupných databáz; podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní že u
neho neexistuje dôvod na vylúčenie. 

17. Náklady na prípravu ponuky: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18. Ochrana osobných údajov: 



18.1. Verejný obstarávateľ týmto informuje účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich
subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s
realizáciou verejného obstarávania. Dotknutá osoba môže kontaktovať verejného obstarávateľa e-mailom alebo poštou. Dotknutá osoba sa
môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu
potonskeluky@gmail.com. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v
opačnom prípade nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne závažných
právnych predpisov. Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje pri realizácii verejného obstarávania za účelom výberu
dodávateľa/zhotoviteľa a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie). Právnym základom spracúvania
osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti verejného obstarávateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov, najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. 
18.2. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. 
18.3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. 
18.4. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi. 
18.5. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 
18.6. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov. 
18.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a
právo požadovať od verejného obstarávateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov. 

19. Vysvetľovanie : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

20. Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

21. Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

22. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov. 

23. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 
A) Technický list  - dokument s parametrami predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia - svietidiel  
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania - ilustračná fotografia - svietidlá 
C) Vyplnené zadanie - Príloha č.1. - Príloha č 1 - Zadanie xls.xls 
D) Vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO - Príloha č.2. - potvrdené štatutárynm zástupcom - Príloha č.2. - Čestné
vyhlásenie ku účasti vo VO.docx 
E) Vyplnený návrh zmluvných podmienok - Príloh č.3 - potvrdené štatutárynm zástupcom -Príloha č.3 - Návrh zmluvných
podmienok.docx 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1 Verejné osvetlenie 1,0 celok 11305,92 € 13037,26 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.februára 2022 11:41

Chyba odoslania: 5.1.1 NY2FnZqV12qNpNY2Fn4qwG invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Komu: aesy@aesy.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcyKZQ40sJJCOnFr28OUAg
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcyKZQ40sJJCOnFr28OUAg
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.februára 2022 11:41

Komu: ivan.stancik@gmail.com

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcyKZQ40sJa5xoDP-_XHlA
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcyKZQ40sJa5xoDP-_XHlA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.februára 2022 11:41

Komu: sdsluzby@sdsluzby.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcyKZQ40sJqQ_WysllyCnA
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcyKZQ40sJqQ_WysllyCnA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 28.februára 2022 11:47

Chyba odoslania: 5.1.1 OdZDntroy2qNpOdZDn9kWj invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Komu: aesy@aesy.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcn0wf6NI2AY5NtKMP_ZUw
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcn0wf6NI2AY5NtKMP_ZUw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 28.februára 2022 11:47

Komu: sdsluzby@sdsluzby.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcn0wf6NImx7lKgbtHLkVA
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcn0wf6NImx7lKgbtHLkVA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 28.februára 2022 13:40

Komu: aesys@aesys.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcn1y8JINPPvBw-Proyg-g
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIcn1y8JINPPvBw-Proyg-g
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.marca 2022 08:28

Chyba odoslania: 5.1.1 Rqkkn0RdM2qNpRqkknXh4A invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Komu: aesy@aesy.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEa398mAGkeY-ZDcQ
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEa398mAGkeY-ZDcQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.marca 2022 08:29

Komu: ivan.stancik@gmail.com

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEa3tkEVL25yDjbPw
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEa3tkEVL25yDjbPw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.marca 2022 08:29

Komu: sdsluzby@sdsluzby.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEa3t10dq0fj-XKEA
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEa3t10dq0fj-XKEA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 9.marca 2022 08:29

Komu: aesys@aesys.sk

Predmet: Dopyt - Verejné osvetlenie

 

Obec Potônske Lúky Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Potônske Lúky
Názov       |   Verejné osvetlenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   10864,38 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   11.3.2022 14:00
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Elektro, elektromateriál 
| S02 – Osvetlenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

TENDERnet

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEd3Mu_F0J28ltceQ
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1r7GxZeYTSnp5dIjDC3MEd3Mu_F0J28ltceQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.marca 2022 14:00

Komu: aesys@aesys.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Potônske Lúky čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Verejné osvetlenie
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 11.3.2022 14:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.marca 2022 14:00

Komu: ivan.stancik@gmail.com

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Potônske Lúky čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Verejné osvetlenie
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 11.3.2022 14:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.marca 2022 14:00

Chyba odoslania: 5.1.1 SIP1nDShn2qNpSIP2nc37m invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Komu: aesy@aesy.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Potônske Lúky čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 

Názov zákazky: Verejné osvetlenie
Termín na predloženie cenovej ponuky je do: 11.3.2022 14:00
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 11.marca 2022 14:00

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Verejné osvetlenie bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 11.marca 2022 14:00

Komu: obec@potonske-luky.sk

Predmet: Výzva na vyhodnotenie zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Verejné osvetlenie bola práve ukončená a môžete vyhodnotiť výsledné poradie.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 15.marca 2022 08:44

Komu: ali@aesys.sk

Predmet: Žiadost o vysvetlenie / doplnenie

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že verejný obstáravateľ Obec Potônske Lúky 
Vás žiada o doplnenie Vašej ponuky ku zákazke Verejné osvetlenie.

Text žiadosti:
Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ Vás žiada o doplnenie cenovej ponuky v zmysle výzvy.

Obsah ponuky: 
A) Technický list - dokument s parametrami predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia - svietidiel 
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania - ilustračná fotografia - svietidlá 

Odkaz na zákazku:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsQprCMG
Odkaz do inboxu zákazky:
https://www.tendernet.sk/zakazka/inbox/dU1r7GxZeYTWqZurTsQprCMG

S pozdravom
Tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsQprCMG
https://www.tendernet.sk/zakazka/inbox/dU1r7GxZeYTWqZurTsQprCMG


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.marca 2022 09:58

Komu: obec@potonske-luky.sk

Predmet: Oznámenie o doplnení ponuky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že uchádzač AESYS s.r.o. zo zákazky Verejné osvetlenie doplnil svoju ponuku o nové
prílohy.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177
Linka na ponuku: https://www.tendernet.sk/ponuka/detail/31026

S pozdravom
Tím TENDERnet

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177
https://www.tendernet.sk/ponuka/detail/31026


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.marca 2022 11:42

Komu: ali@aesys.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Potônske Lúky s názvom: Verejné osvetlenie bola
ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/dU1r7GxZeYTWqZurTsUmVAW0
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.marca 2022 11:42

Komu: sdsluzby@sdsluzby.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Potônske Lúky s názvom: Verejné osvetlenie bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.marca 2022 11:42

Komu: ivan.stancik@gmail.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Potônske Lúky s názvom: Verejné osvetlenie bola
vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.marca 2022 11:42

Komu: baca@tendernet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Verejné osvetlenie bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: AESYS s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 22.marca 2022 11:42

Komu: obec@potonske-luky.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Verejné osvetlenie bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: AESYS s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

Táto správa je generovaná systémom, prosím, neodpovedajte na ňu e-mailom, ale iba pomocou systému TENDERnet.
This message was automatically generated by TENDERnet system. Please do not reply.

https://www.tendernet.sk/zakazka/detail/11177
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.11177

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Interné číslo zákazky: 1 / 2022

Zverejnená: 25.2.2022 11:40

Ukončená: 22.3.2022 11:42

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 10864,38 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.3.2022 14:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Potônske Lúky

IČO / DIČ / IČDPH: 37842846 / 2021700791 / neplatca DPH

Adresa Potônske Lúky 41, 93052 Potônske Lúky, SK

Kontaktná osoba Leonard Flaška, + 421 315 587 181, obec@potonske-luky.sk

Info: ceny ponúk sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

25.02.2022
11:40:33

Nákupca
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Zverejnenie zákazky 'Verejné osvetlenie' na portáli www.tendernet.sk s nasledovnými
parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 11.3.2022 14:00
Anonymita: 1.stupeň

25.02.2022
11:41:15

Zákazka
Systém

... Odoslanie pozvania na adresu aesy@aesy.sk skončilo s chybou
5.1.1 NY2FnZqV12qNpNY2Fn4qwG invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Možné príčiny: preklep v adrese, preplnený mailbox u adresáta alebo dočasný problém. V
prípade nejasností nás kontaktujte.

25.02.2022
11:41:15

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
aesy@aesy.sk, (neregistrovaný)

25.02.2022
11:41:15

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
ivan.stancik@gmail.com, Enes s.r.o.

25.02.2022
11:41:16

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
sdsluzby@sdsluzby.sk, SD-Služby

28.02.2022
11:47:47

Zákazka
Systém

... Odoslanie pozvania na adresu aesy@aesy.sk skončilo s chybou
5.1.1 OdZDntroy2qNpOdZDn9kWj invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Možné príčiny: preklep v adrese, preplnený mailbox u adresáta alebo dočasný problém. V
prípade nejasností nás kontaktujte.

28.02.2022
11:47:47

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
aesy@aesy.sk, (neregistrovaný)

28.02.2022
11:47:47

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
sdsluzby@sdsluzby.sk, SD-Služby

28.02.2022
13:40:42

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
aesys@aesys.sk, (neregistrovaný)



09.03.2022
08:28:59

Zákazka
Systém

... Odoslanie pozvania na adresu aesy@aesy.sk skončilo s chybou
5.1.1 Rqkkn0RdM2qNpRqkknXh4A invalid destination domain <aesy@aesy.sk>

Možné príčiny: preklep v adrese, preplnený mailbox u adresáta alebo dočasný problém. V
prípade nejasností nás kontaktujte.

09.03.2022
08:28:59

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
aesy@aesy.sk, (neregistrovaný)

09.03.2022
08:28:59

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
ivan.stancik@gmail.com, Enes s.r.o.

09.03.2022
08:28:59

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
sdsluzby@sdsluzby.sk, SD-Služby

09.03.2022
08:29:00

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky' nasledovným
príjemcom:
aesys@aesys.sk, (neregistrovaný)

09.03.2022
08:54:43

Zákazka
Uchádzač

SD-Služby Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 3

09.03.2022
10:06:34

Zákazka
Uchádzač

Obec
Potônske Lúky

Uchádzač SD-Služby sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 10469,82 € bez DPH.

09.03.2022
17:48:42

Zákazka
Uchádzač

Obec
Potônske Lúky

Uchádzač AESYS s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 9421,60 € bez DPH.

10.03.2022
14:00:25

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola' nasledovným
príjemcom:
aesys@aesys.sk, (neregistrovaný)
ivan.stancik@gmail.com, Enes s.r.o.
aesy@aesy.sk, (neregistrovaný)

10.03.2022
17:16:32

Zákazka
Uchádzač

Enes s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení za obdobie
zverejnenia: 1

10.03.2022
17:19:53

Zákazka
Uchádzač

Obec
Potônske Lúky

Uchádzač Enes s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na 10864,38 € bez DPH.

11.03.2022
14:00:00

Zákazka
Systém

TENDERnet Ukončenie zadávacieho kola

11.03.2022
14:00:11

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na vyhodnotenie zákazky' nasledovným príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
obec@potonske-luky.sk, Obec Potônske Lúky

15.03.2022
08:43:32

INBOX
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie ponuky uchádzača AESYS s.r.o.: Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ Vás žiada o doplnenie cenovej ponuky v zmysle výzvy.

Obsah ponuky: 
A) Technický list - dokument s parametrami predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia -
svietidiel 
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania - ilustračná fotografia - svietidlá

22.03.2022
09:58:40

Zákazka
Uchádzač

AESYS s.r.o. Nahratie prílohy na základe dožiadania: Ledvance
ECO_AREA_L_SPD_60W_840_7200LM_GR.pdf, 253,6 kB

22.03.2022
09:58:40

Zákazka
Uchádzač

Obec
Potônske Lúky

Uchádzač AESYS s.r.o. nahral nové prílohy k ponuke: Ledvance
ECO_AREA_L_SPD_60W_840_7200LM_GR.pdf.

22.03.2022
09:59:23

INBOX
Uchádzač

AESYS s.r.o. Správa pre obstarávateľa: Dobrý deň ,

prikladám technický list aj s fotografiou .
S pozdravom ,

A.Nagy

22.03.2022
10:00:00

Zákazka
Uchádzač

AESYS s.r.o. Nahratie prílohy na základe dožiadania: Ledvance
eco_area_s_spd_30w_840_3600lm_gr_cs.pdf, 314,2 kB

22.03.2022
10:00:00

Zákazka
Uchádzač

Obec
Potônske Lúky

Uchádzač AESYS s.r.o. nahral nové prílohy k ponuke: Ledvance
eco_area_s_spd_30w_840_3600lm_gr_cs.pdf.

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



22.03.2022
10:00:47

INBOX
Uchádzač

AESYS s.r.o. Správa pre obstarávateľa: Dobrý deň ,

ešte posielam 30W.
S pozdravom ,

A.Nagy

22.03.2022
11:42:09

Zákazka
Nákupca

Obec
Potônske Lúky

Vyhodnotenie zákazky

22.03.2022
11:42:14

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
ali@aesys.sk, AESYS s.r.o.

22.03.2022
11:42:15

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky' nasledovným príjemcom:
sdsluzby@sdsluzby.sk, SD-Služby
ivan.stancik@gmail.com, Enes s.r.o.

22.03.2022
11:42:15

Zákazka
Systém

TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky' nasledovným príjemcom:
baca@tendernet.sk, Ing. Jakub Bača
obec@potonske-luky.sk, Obec Potônske Lúky

Dátum /
Čas

Typ / Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ PROTOKOLY
 

 



Protokol o výslednom poradí zákazky
 

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Potônske Lúky
Potônske Lúky 41
93052 Potônske Lúky
IČO: 37842846

 

Názov zákazky: Verejné osvetlenie
Číslo zákazky: 11177
 

Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):

1. Poradové číslo ponuky: 2
Obchodné meno:
AESYS s.r.o. (ID uchádzača: 43853021)
Alojz Nagy
Sídlo alebo miesto podnikania:
Vojtechovce 701
93038 Nový Život
Ponuka: 11305,92 € s DPH
 

2. Poradové číslo ponuky: 1
Obchodné meno:
SD-Služby (ID uchádzača: 35840277)
František Grejták
Sídlo alebo miesto podnikania:
Borekova 6
82106 Bratislava
Ponuka: 12563,78 € s DPH
 

3. Poradové číslo ponuky: 3
Obchodné meno:
Enes s.r.o. (ID uchádzača: 31398383)
Ivan Stančík
Sídlo alebo miesto podnikania:
Odborárska 52
83102 Bratislava
Ponuka: 13037,26 € s DPH
 

 

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


Protokol o zmenách zákazky č.11177

Názov zákazky: Verejné osvetlenie

Interné číslo zákazky: 1 / 2022

Zverejnená: 25.2.2022 11:40

Ukončená: 22.3.2022 11:42

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 10864,38 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.3.2022 14:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Potônske Lúky

IČO / DIČ / IČDPH: 37842846 / 2021700791 / neplatca DPH

Adresa Potônske Lúky 41, 93052 Potônske Lúky, SK

Kontaktná osoba Leonard Flaška, + 421 315 587 181, obec@potonske-luky.sk

18.3.2022 8:09 - Korekcia pred uzatvorením zákazky

Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota

Úprava Všeobecný opis
zákazky

1. Verejný obstarávateľ a postup verejného
obstarávania: 
Obec Potônske Lúky 
Potônske Lúky 41 
930 52 Potônske Lúky 
IČO: 37 842 846 
Kontaktná osoba: Leonard Flaška, starosta obce 
Tel. č.: +421 905 712 197 
Email: potonskeluky@gmail.com 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

2. Druh zákazky:  
CPV Kód: 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších
osvetľovacích zariadení 

3. Názov zákazky:  
Verejné osvetlenie 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena lámp verejného
osvetlenia. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie
technických parametrov 

Parametre popísané v technických vlastnostiach -
špecifikácia  sú považované za minimálne, verejný
obstarávateľ prijme plnenie s vyššími (lepšími)

1. Verejný obstarávateľ a postup verejného
obstarávania: 
Obec Potônske Lúky 
Potônske Lúky 41 
930 52 Potônske Lúky 
IČO: 37 842 846 
Kontaktná osoba: Leonard Flaška, starosta obce 
Tel. č.: +421 905 712 197 
Email: potonskeluky@gmail.com 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby
vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

2. Druh zákazky:  
CPV Kód: 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších
osvetľovacích zariadení 

3. Názov zákazky:  
Verejné osvetlenie 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena lámp verejného
osvetlenia. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie
technických parametrov 

Parametre popísané v technických vlastnostiach -
špecifikácia  sú považované za minimálne, verejný
obstarávateľ prijme plnenie s vyššími (lepšími)



parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom
formulári v intervale. 

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu
alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa
ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací
predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“),
pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo
lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako
samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a
názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka
ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a
technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol
jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či
ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo
materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu,
ktorý bol požadovaný podľa výzvy na
predkladanie pomúk.  Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v
úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 

5. Financovanie predmetu zákazky: 
Operačný program: IROP-CLLD-T477-512-001-MAS
AGROPRAMEŇ, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti
a dostupnosti sídel 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva
medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku  - Operačný program: IROP-CLD-T477-
512-002-MAS Agroprameň. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle
§6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez
dane z pridanej hodnoty vo výške 10 864,38 EUR. 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Kraj: Trnavský 
Okres: Dunajská Streda 
Obec: Potônske Lúky 
Miesto: Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie
dodávky: 
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do: 30 dní od
podpisu zmluvy o dielo 

9. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo - Príloha č.3 - Návrh zmluvných
podmienok.docx 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok.
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej
obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v
nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností
pre Dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva
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úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 
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§6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez
dane z pridanej hodnoty vo výške 10 864,38 EUR. 
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8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie
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Lehota na dodanie predmetu zákazky je do: 30 dní od
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Zmluva o dielo - Príloha č.3 - Návrh zmluvných
podmienok.docx 
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Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota



medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku - Operačný program: IROP-CLD-T477-
512-002-MAS Agroprameň. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné
podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
Operačného programu: IROP-CLD-T477-512-002-
MAS Agroprameň 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom/uchádzačom: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

12. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
11.3.2022 do 14.00 hod 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a váha kritérií:
Cena v EUR bez DPH alebo Cena celková v prípade
uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH. 

15. Váha kritérií: 
Cena 100 bodov 100% 

16. Podmienky účasti a podmienky na predmet
zákazky: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a to: podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenosť
dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky -
uvedenú skutočnosť bude verejný obstarávateľ
kontrolovať počas hodnotenia ponúk prostredníctvom
verejne dostupných databáz; podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie. 

17. Náklady na prípravu ponuky: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania. 

18. Ochrana osobných údajov: 
18.1. Verejný obstarávateľ týmto informuje účastníkov
verejného obstarávania, ich zamestnancov a
štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich
zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj
„dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich
osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného
obstarávania. Dotknutá osoba môže kontaktovať
verejného obstarávateľa e-mailom alebo poštou.
Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich
sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na
zodpovednú osobu e-mailom na adresu
potonskeluky@gmail.com. Poskytnutie osobných
údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je
povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade
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Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota



nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka
VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne
závažných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ
spracúva osobné údaje pri realizácii verejného
obstarávania za účelom výberu dodávateľa/zhotoviteľa
a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej
spôsobilosti a kvalifikácie). Právnym základom
spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej
povinnosti verejného obstarávateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. 
18.2. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích
krajín mimo EÚ. 
18.3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom:
poskytovatelia IT podpory. 
18.4. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom
verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi. 
18.5. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k
automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 
18.6. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5
rokov. 
18.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, a právo
požadovať od verejného obstarávateľa prístup k
svojim osobným údajom, právo na opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov. 

19. Vysvetľovanie : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane
všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe
podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví
zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie
ponúk. 

20. Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v
celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k
narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu
rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade identifikovania existencie
konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento
prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho
odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy
alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky
alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu
zadávania zákazky. 

21. Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 

22. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu z predložených ponúk resp. verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné
predvídať. 
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- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov,
ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku
vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť
správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov
resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od
uchádzačov. 

23. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to
znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka
aj v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová
ponuka bude obsahovať dokument v inom ako
slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí
byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 
A) Technický list  - dokument s parametrami
predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia -
svietidiel  
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania -
ilustračná fotografia - svietidlá 
C) Vyplnené zadanie - Príloha č.1. - Príloha č 1 -
Zadanie xls.xls 
D) Vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO -
Príloha č.2. - potvrdené štatutárynm
zástupcom - Príloha č.2. - Čestné vyhlásenie ku
účasti vo VO.docx 
E) Vyplnený návrh zmluvných podmienok - Príloh
č.3 - potvrdené štatutárynm zástupcom -Príloha
č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný
predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného,
živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §
32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy.
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Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota

Úprava Všeobecný opis
zákazky

1. Verejný obstarávateľ a postup verejného
obstarávania: 
Obec Potônske Lúky 
Potônske Lúky 41 
930 52 Potônske Lúky 
IČO: 37 842 846 
Kontaktná osoba: Leonard Flaška, starosta obce 
Tel. č.: +421 905 712 197 
Email: potonskeluky@gmail.com 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

2. Druh zákazky:  
CPV Kód: 45316100-6 - Inštalovanie vonkajších
osvetľovacích zariadení 

3. Názov zákazky:  
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kontaktnou osobou verejného obstarávateľa. 
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Verejné osvetlenie 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena lámp verejného
osvetlenia. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie
technických parametrov 

Parametre popísané v technických vlastnostiach -
špecifikácia  sú považované za minimálne, verejný
obstarávateľ prijme plnenie s vyššími (lepšími)
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom
formulári v intervale. 

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu
alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa
ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací
predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“),
pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo
lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako
samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a
názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka
ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a
technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol
jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či
ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo
materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu,
ktorý bol požadovaný podľa výzvy na
predkladanie pomúk.  Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v
úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok. 

5. Financovanie predmetu zákazky: 
Operačný program: IROP-CLLD-T477-512-001-MAS
AGROPRAMEŇ, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti
a dostupnosti sídel 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva
medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku  - Operačný program: IROP-CLD-T477-
512-001-MAS Agroprameň. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle
§6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez
dane z pridanej hodnoty vo výške 10 864,38 EUR. 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Kraj: Trnavský 
Okres: Dunajská Streda 
Obec: Potônske Lúky 
Miesto: Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie
dodávky: 
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do: 30 dní od
podpisu zmluvy o dielo 

9. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo - Príloha č.3 - Návrh zmluvných
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podpisu zmluvy o dielo 

Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota



podmienok.docx 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok.
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej
obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v
nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností
pre Dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva
medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku - Operačný program: IROP-CLD-T477-
512-001-MAS Agroprameň. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné
podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
Operačného programu: IROP-CLD-T477-512-001-
MAS Agroprameň 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom/uchádzačom: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

12. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
11.3.2022 do 14.00 hod 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a váha kritérií:
Cena v EUR bez DPH alebo Cena celková v prípade
uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH. 

15. Váha kritérií: 
Cena 100 bodov 100% 

16. Podmienky účasti a podmienky na predmet
zákazky: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a to: podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenosť
dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky -
uvedenú skutočnosť bude verejný obstarávateľ
kontrolovať počas hodnotenia ponúk prostredníctvom
verejne dostupných databáz; podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie. 

17. Náklady na prípravu ponuky: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania. 

18. Ochrana osobných údajov: 
18.1. Verejný obstarávateľ týmto informuje účastníkov
verejného obstarávania, ich zamestnancov a
štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich
zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj
„dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

9. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo - Príloha č.3 - Návrh zmluvných
podmienok.docx 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok.
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej
obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v
nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností
pre Dodávateľa. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva
medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom
nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že  dôjde k
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku - Operačný program: IROP-CLD-T477-
512-001-MAS Agroprameň. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné
podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
Operačného programu: IROP-CLD-T477-512-001-
MAS Agroprameň 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom/uchádzačom: 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

12. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
11.3.2022 do 14.00 hod 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci
systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky
predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú
pri hodnotení posudzované. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a váha
kritérií: 
Cena v EUR bez DPH alebo Cena celková v prípade
uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH. 

15. Váha kritérií: 
Cena 100 bodov 100% 

16. Podmienky účasti a podmienky na predmet
zákazky: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a to: podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenosť
dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky -
uvedenú skutočnosť bude verejný obstarávateľ
kontrolovať počas hodnotenia ponúk prostredníctvom
verejne dostupných databáz; podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie. 

17. Náklady na prípravu ponuky: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania. 

18. Ochrana osobných údajov: 
18.1. Verejný obstarávateľ týmto informuje účastníkov
verejného obstarávania, ich zamestnancov a
štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich
zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj
„dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia

Typ Položka Stará hodnota Nová hodnota



nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich
osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného
obstarávania. Dotknutá osoba môže kontaktovať
verejného obstarávateľa e-mailom alebo poštou.
Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich
sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na
zodpovednú osobu e-mailom na adresu
potonskeluky@gmail.com. Poskytnutie osobných
údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je
povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade
nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka
VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne
závažných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ
spracúva osobné údaje pri realizácii verejného
obstarávania za účelom výberu dodávateľa/zhotoviteľa
a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej
spôsobilosti a kvalifikácie). Právnym základom
spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej
povinnosti verejného obstarávateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. 
18.2. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích
krajín mimo EÚ. 
18.3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom:
poskytovatelia IT podpory. 
18.4. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom
verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi. 
18.5. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k
automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 
18.6. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5
rokov. 
18.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, a právo
požadovať od verejného obstarávateľa prístup k
svojim osobným údajom, právo na opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov. 

19. Vysvetľovanie : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane
všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe
podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví
zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie
ponúk. 

20. Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v
celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k
narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu
rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade identifikovania existencie
konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento
prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho
odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy
alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky
alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu
zadávania zákazky. 

21. Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich
osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného
obstarávania. Dotknutá osoba môže kontaktovať
verejného obstarávateľa e-mailom alebo poštou.
Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich
sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na
zodpovednú osobu e-mailom na adresu
potonskeluky@gmail.com. Poskytnutie osobných
údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je
povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade
nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka
VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne
závažných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ
spracúva osobné údaje pri realizácii verejného
obstarávania za účelom výberu
dodávateľa/zhotoviteľa a subdodávateľa (vrátane
preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je
plnenie zákonnej povinnosti verejného obstarávateľa
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o
ochrane údajov, najmä v zmysle zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
18.2. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích
krajín mimo EÚ. 
18.3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom:
poskytovatelia IT podpory. 
18.4. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom
verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi. 
18.5. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k
automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 
18.6. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5
rokov. 
18.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, a právo
požadovať od verejného obstarávateľa prístup k
svojim osobným údajom, právo na opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov. 

19. Vysvetľovanie : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane
všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ
na základe podnetu uchádzača zmení zadanie
zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania
(upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk. 

20. Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v
celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k
narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu
rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade identifikovania existencie
konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento
prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho
odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy
alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky
alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu
zadávania zákazky. 

21. Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá
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343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 

22. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu z predložených ponúk resp. verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné
predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov,
ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku
vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť
správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov
resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od
uchádzačov. 

23. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to
znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka
aj v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová
ponuka bude obsahovať dokument v inom ako
slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí
byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 
A) Technický list  - dokument s parametrami
predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia -
svietidiel  
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania -
ilustračná fotografia - svietidlá 
C) Vyplnené zadanie - Príloha č.1. - Príloha č 1 -
Zadanie xls.xls 
D) Vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO -
Príloha č.2. - potvrdené štatutárynm
zástupcom - Príloha č.2. - Čestné vyhlásenie ku
účasti vo VO.docx 
E) Vyplnený návrh zmluvných podmienok - Príloh
č.3 - potvrdené štatutárynm zástupcom -Príloha
č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný
predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného,
živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §
32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy.

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 

22. Zrušenie zákazky : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani
jednu z predložených ponúk resp. verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné
predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov,
ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku
vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť
správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov
resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od
uchádzačov. 

23. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to
znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka
aj v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová
ponuka bude obsahovať dokument v inom ako
slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí
byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 
A) Technický list  - dokument s parametrami
predmetu obstarávania - podrobnú špecifikácia -
svietidiel  
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania -
ilustračná fotografia - svietidlá 
C) Vyplnené zadanie - Príloha č.1. - Príloha č 1 -
Zadanie xls.xls 
D) Vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO -
Príloha č.2. - potvrdené štatutárynm
zástupcom - Príloha č.2. - Čestné vyhlásenie ku
účasti vo VO.docx 
E) Vyplnený návrh zmluvných podmienok - Príloh
č.3 - potvrdené štatutárynm zástupcom -Príloha
č.3 - Návrh zmluvných podmienok.docx 

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný
predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného,
živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §
32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy.
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DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
HODNOTY ZÁKAZKY

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉ PRÍLOHY
 

 



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O B C H O D NÝ  R E G I S T E R
N A  I N T E R N E T E

Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  9228/B

Obchodné meno: ENES s.r.o.   (od: 11.07.1995)

Sídlo: Odborárska 52 
Bratislava 830 03 

  (od: 11.07.1995)

IČO: 31 398 383   (od: 11.07.1995)

Deň zápisu: 11.07.1995   (od: 11.07.1995)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 11.07.1995)

Predmet činnosti: montáž, oprava, údržba vyhradených elek- trických zariadení   (od: 11.07.1995)

montáž a opravy meracej a regulačnej techniky   (od: 11.07.1995)

montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky   (od: 11.07.1995)

výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov   (od: 11.07.1995)

elektroinštalácie   (od: 11.07.1995)

projekčná činnosť v oblasti elektro   (od: 11.07.1995)

poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektro a MaR   (od: 11.07.1995)

inžinierska činnosť v oblasti elektro a MaR   (od: 11.07.1995)

sprostredkovanie obchodu   (od: 11.07.1995)

nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu   (od: 11.07.1995)

montáž, údržba a opravy elektrickej požiarnej signalizácie   (od: 27.04.1999)

montáž sádrokartónových dielcov a kazetových stropov   (od: 27.04.1999)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb-montáž, údržba a oprava elektrických zabezpečovacích
zariadení 

  (od: 27.04.1999)

Spoločníci: Ing. Ján Necpal 
Romanova 21 
Bratislava 

 

  (od: 27.04.1999)

Ing. Ivan Stančík 
Račianska 161 
Bratislava 

 

  (od: 27.04.1999)

Ing. Ján Necpal 
Romanova 21 
Bratislava 

 

  (od: 11.07.1995 do: 26.04.1999)

Ing. Ivan Stančík 
Račianska 161 
Bratislava 

 

  (od: 11.07.1995 do: 26.04.1999)

Výška vkladu každého spoločníka: Ing. Ján Necpal 
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR 

  (od: 02.02.2010)

Ing. Ivan Stančík 
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR 

  (od: 02.02.2010)

Ing. Ján Necpal 
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk 

  (od: 11.07.1995 do: 26.04.1999)

Ing. Ivan Stančík 
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk 

  (od: 11.07.1995 do: 26.04.1999)

Ing. Ján Necpal 
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 

  (od: 27.04.1999 do: 01.02.2010)

Ing. Ivan Stančík 
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk 

  (od: 27.04.1999 do: 01.02.2010)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 11.07.1995)
Ing. Ján Necpal 
Romanova 21 
Bratislava 

 

  (od: 24.05.2017)

Ing. Ivan Stančík 
Račianska 161 
Bratislava 

 

  (od: 24.05.2017)

Ing. Ján Necpal 
Romanova 21 
Bratislava 

 

  (od: 11.07.1995 do: 23.05.2017)

Ing. Ivan Stančík 
Račianska 161 
Bratislava 

 

  (od: 11.07.1995 do: 23.05.2017)

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.   (od: 11.07.1995)

Základné imanie: 6 638,783776 EUR   (od: 02.02.2010)

200 000 Sk   (od: 27.04.1999 do: 01.02.2010)

100 000 Sk   (od: 11.07.1995 do: 26.04.1999)

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou uzvretou dňa 3. júla 1995 v súlade s prísl. ust. Obch. zákonníka.
Živnostenské oprávnenie vydal Obvodný úrad Bratislava 3, živnostenské oddelenie, č. reg. 1946/95. Stary spis: S.r.o.
16104 

  (od: 11.07.1995)

Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.4.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1999. Spoločnosť
prispôsobená ust. Zák. č. 11/98 Z.z. 

  (od: 27.04.1999)

Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2022
Dátum výpisu:  22.03.2022
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O B C H O D NÝ  R E G I S T E R
N A  I N T E R N E T E

Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  26981/B

Obchodné meno: SD - Služby, s.r.o.   (od: 21.06.2002)

Sídlo: Borekova 6 
Bratislava 821 06 

  (od: 25.02.2012)

Ožvoldíkova 8 
Bratislava 841 02 

  (od: 10.02.2005 do: 24.02.2012)

Saratovská 26A 
Bratislava 841 02 

  (od: 21.06.2002 do: 09.02.2005)

IČO: 35 840 277   (od: 21.06.2002)

Deň zápisu: 21.06.2002   (od: 21.06.2002)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 21.06.2002)

Predmet činnosti: inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie   (od: 21.06.2002)

montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení   (od: 21.06.2002)

výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov   (od: 21.06.2002)

výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky   (od: 21.06.2002)

sprostredkovanie činností v oblasti obchodu a služieb   (od: 21.06.2002)

nákup a predaj elektrických strojov, prístrojov, spotrebnej elektroniky   (od: 21.06.2002)

poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb   (od: 21.06.2002)

prevádzkovanie technickej služby na základe licencie vydanej podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti   (od: 14.03.2007)

Spoločníci: Ing. Otília Földesová 
Borekova 46/A 
Bratislava 821 06 

 

  (od: 19.10.2010)

Ing. Ladislav Földes 
Borekova 46A 
Bratislava 821 06 

 

  (od: 04.01.2011)

Pavol Földes 
Borekova 46A 
Bratislava 821 06 

 

  (od: 10.02.2005 do: 18.10.2010)

Dušan Rajtík 
Ožvoldíkova 8 
Bratislava 841 02 

 

  (od: 21.06.2002 do: 03.01.2011)

Výška vkladu každého spoločníka: Ing. Otília Földesová 
Vklad: 3 253,00405 EUR Splatené: 3 253,00405 EUR 

  (od: 19.10.2010)

Ing. Ladislav Földes 
Vklad: 3 385,779726 EUR Splatené: 3 385,779726 EUR 

  (od: 04.01.2011)

Dušan Rajtík 
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk 

  (od: 21.06.2002 do: 09.02.2005)

Dušan Rajtík 
Vklad: 102 000 Sk Splatené: 102 000 Sk 

  (od: 10.02.2005 do: 20.11.2009)

Pavol Földes 
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk 

  (od: 10.02.2005 do: 20.11.2009)

Dušan Rajtík 
Vklad: 3 385,779726 EUR Splatené: 3 385,779726 EUR 

  (od: 21.11.2009 do: 03.01.2011)

Pavol Földes 
Vklad: 3 253,00405 EUR Splatené: 3 253,00405 EUR 

  (od: 21.11.2009 do: 18.10.2010)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 21.06.2002)
Ing. Ladislav Földes 
Borekova 46A 
Bratislava 821 06 
Vznik funkcie: 01.01.2011 

  

  (od: 04.01.2011)

Dušan Rajtík 
Ožvoldíkova 8 
Bratislava 841 02 
Vznik funkcie: 21.06.2002 

 

  (od: 21.06.2002 do: 09.02.2005)

Dušan Rajtík 
Ožvoldíkova 8 
Bratislava 841 02 
Vznik funkcie: 21.06.2002 

 

  (od: 10.02.2005 do: 03.01.2011)

Dušan Rajtík 
Ožvoldíkova 8 
Bratislava 841 02 
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2010 

 

  (od: 04.01.2011 do: 03.01.2011)

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti navonok koná vo všetkých veciach konateľ. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva konateľ tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný
podpis. 

  (od: 21.06.2002)

Prokúra: Ing. František Grejták 
Fedinova 900/3 
Bratislava 851 01 
Vznik funkcie: 01.01.2011 

  

  (od: 04.01.2011)

Ing. Ladislav Földes 
Borekova 46A 
Bratislava 821 06 
Vznik funkcie: 10.02.2005 

 

  (od: 10.02.2005 do: 03.01.2011)

Ing. Ladislav Földes 
Borekova 46A 
Bratislava 821 06 
Vznik funkcie: 10.02.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2010 

 

  (od: 04.01.2011 do: 03.01.2011)

Prokurista za spoločnosť koná samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
podpis s dodatkom označujúcim prokúru. 

  (od: 10.02.2005)

Základné imanie: 6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR   (od: 21.11.2009)

200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk   (od: 21.06.2002 do: 20.11.2009)

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 94/2002, NZ 91/2002 zo dňa 20.2.2002
a dodatkom k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2002, Nz 163/2002 zo dňa 12.4.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl.
Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 

  (od: 21.06.2002)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2005.   (od: 10.02.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.02.2007 - zmena v predmete podnikania.
Licencia vydaná Krajským riaditeľstvom Policajného zboru zo dňa 06.10.2006. 

  (od: 14.03.2007)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2010.   (od: 04.01.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.01.2012, ktoré rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z Ožvoldíkova 8,
841 02 Bratislava na Borekova 6, 821 06 Bratislava. 

  (od: 25.02.2012)

Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2022
Dátum výpisu:  22.03.2022
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O B C H O D NÝ  R E G I S T E R
N A  I N T E R N E T E

Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  21054/T

Obchodné meno: AESYS s.r.o.   (od: 28.11.2007)

Sídlo: Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 

  (od: 28.11.2007)

IČO: 43 853 021   (od: 28.11.2007)

Deň zápisu: 28.11.2007   (od: 28.11.2007)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 28.11.2007)

Predmet činnosti: montáž, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch
bez nebezepčenstva výbuchu 

  (od: 28.11.2007)

montáž a oprava elektrickej požiarnej signalizácie   (od: 28.11.2007)

inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie   (od: 28.11.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

  (od: 28.11.2007)

sprostredkovanie obchodu a služieb   (od: 28.11.2007)

leasingová činnosť   (od: 28.11.2007)

montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov   (od: 28.11.2007)

služby so stavebnými mechanizmami   (od: 28.11.2007)

prenájom hnuteľných vecí   (od: 28.11.2007)

výkopové, zemné a demolačné práce   (od: 28.11.2007)

lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia   (od: 28.11.2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného
vozidla nepresahuje 3,5 t 

  (od: 28.11.2007)

prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu
projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a
systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste
alebo v ich okolí 

  (od: 21.04.2011)

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov   (od: 21.04.2011)

počítačové služby   (od: 21.04.2011)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a
konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí 

  (od: 21.04.2011)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 17.02.2018)

Prípravné práce k realizácii stavby   (od: 17.02.2018)

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov   (od: 17.02.2018)

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení   (od: 17.02.2018)

Čistiace a upratovacie služby   (od: 17.02.2018)

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu   (od: 17.02.2018)

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba   (od: 17.02.2018)

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť   (od: 17.02.2018)

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstva a záhradníctve   (od: 17.02.2018)

Spoločníci: Alojz Nagy 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 

  

  (od: 16.11.2021)

Nikoleta Nagyová 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 

 

  (od: 28.11.2007 do: 11.01.2013)

Alojz Nagy 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 

 

  (od: 28.11.2007 do: 15.11.2021)

Výška vkladu každého spoločníka: Alojz Nagy 
( peňažný vklad ) 

  (od: 12.01.2013 do: 15.11.2021)

Alojz Nagy 
Vklad: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 640 EUR 

  (od: 16.11.2021)

Alojz Nagy 
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk 

  (od: 28.11.2007 do: 09.03.2010)

Nikoleta Nagyová 
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk 

  (od: 28.11.2007 do: 09.03.2010)

Alojz Nagy 
Vklad: 3 984 EUR Splatené: 3 984 EUR 

  (od: 10.03.2010 do: 11.01.2013)

Nikoleta Nagyová 
Vklad: 2 656 EUR Splatené: 2 656 EUR 

  (od: 10.03.2010 do: 11.01.2013)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 16.11.2021)

konatelia   (od: 17.02.2018 do: 15.11.2021)

konateľ   (od: 12.01.2013 do: 16.02.2018)

konatelia   (od: 28.11.2007 do: 11.01.2013)
Alojz Nagy 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 
Vznik funkcie: 28.11.2007 

  

  (od: 28.11.2007)

Kristián Nagy 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 
Vznik funkcie: 05.02.2018 

  

  (od: 17.02.2018 do: 02.07.2020)

Kristián Nagy 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 
Vznik funkcie: 05.02.2018 Skončenie funkcie: 26.06.2020 

  

  (od: 03.07.2020 do: 02.07.2020)

Nikoleta Nagyová 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 
Vznik funkcie: 28.11.2007 

 

  (od: 28.11.2007 do: 11.01.2013)

Nikoleta Nagyová 
Vojtechovce 701 
Nový Život 930 38 
Vznik funkcie: 28.11.2007 Skončenie funkcie: 19.12.2012 

 

  (od: 12.01.2013 do: 11.01.2013)

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.   (od: 03.07.2020)

V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne   (od: 17.02.2018 do: 02.07.2020)
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému
menu spoločnosti svoj podpis. 

  (od: 28.11.2007 do: 16.02.2018)

Základné imanie: 6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR   (od: 10.03.2010)

200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk   (od: 28.11.2007 do: 09.03.2010)

Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2022
Dátum výpisu:  22.03.2022
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