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A. 1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

 

Časť I. 

Všeobecné informácie

 

1. Identifikácia obstarávateľa 
 
 

Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

Štefan Jurčík, starosta obce 

02/40259812, 0905 575 520  

starosta@dunajskaluzna.sk

 

Obecný úrad, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

Renáta Ďuroňová

 

Telefón kontaktnej osoby:       02/40259835, 0903 350 875 

Email kontaktnej osoby:      renata.duronova@dunajskaluzna.sk 

2. Predmet obstarávania 

Názov zákazky: „ Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ". Podrobné 

vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B. 1 Opis predmetu obstarávania. 

3. Zmluva 

Návrh zmluvy je súčasťou súťažných podkladov ako Príloha č. 2. Zmluva bude uzatvorená len                         

s úspešným uchádzačom. 

4. Miesto dodania služby 

Miesto dodania: Slovenská republika, okres: Senec, obec Dunajská Lužná 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená   

v Časti III. a v Návrhu na plnenie kritéria.  

 

 

 

  

 

Názov:    Obec Dunajská Lužná 

IČO:    00 40 009 

DIČ:    2020663755 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

Telefón: 

Email: 

 

Kontaktné miesto: 

Kontaktná osoba: 

 

mailto:starosta@dunajskaluzna.sk
mailto:renata.duronova@dunajskaluzna.sk


 

 

6. Variantné riešenie 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

7. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 

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

uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. 

8. Vysvetľovanie podmienok 

V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, podmienky zákazky určené vo výzve, alebo v 

súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou u 

kontaktnej osoby. Obstarávateľ odpovie na požiadavku o vysvetlenie predloženú zo strany uchádzača do 3 

dní od dňa doručenia žiadosti. 

9. Obhliadka miesta dodania služby 

Obstarávateľ poskytne obhliadku miesta na základe žiadosti zo strany uchádzača a  p o  ich vzájomnej 

dohode. 

Časť III. Príprava ponuky 

10. Jazyk ponuky 

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

11. Obsah ponuky 

Uchádzač predloží: 

•  cenovú ponuku v tlačenej forme osobne, poštou v obálke s označením „NEOTVÁRAŤ" na adresu 

sídla obstarávateľa alebo elektronickou poštou na e- mailovú adresu kontaktnej osoby najneskôr do 

26.4.2019 do 10:00 hod. 

Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku musí byť oprávnený podnikať v oblasti, ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky, v prípade, že takým oprávnením nedisponuje bude vylúčený zo súťaže. 

 
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Cenu uvádzajte v nasledujúcej štruktúre: 

celková cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH. 

13. Vyhotovenie ponuky 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme (písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom                      

s nezmazateľným atramentom a pod.) alebo v elektronickej podobe. 



 

 

Časť IV. Predkladanie ponúk 

14. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 26.4.2019 do 10,00 hod. na adresu sídla 

obstarávateľa osobne alebo poštou, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve nebude akceptovaná.  

Časť V. 

Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk 

15. Preskúmanie ponúk 

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky náležitosti a 

zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky 

budú zo súťaže vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 

vylúčenia. 

16. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční na adrese sídla obstarávateľa dňa 29.4.2019 o 10:00 hod. 

a na základe kritérií určených v časti A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  

Časť VI. Uzavretie zmluvy 

17. Oznámenie o úspešnosti ponúk 

Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk, doručí oznámenie o výsledku vyhodnotenia iba úspešnému 

uchádzačovi. 

 
18. Uzavretie zmluvy 

Obstarávateľ uzavrie zmluvu len s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so 

súťažnými pokladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy. 

A. 2 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

• Najnižšia cena, dostupnosť služby do 24 hod. od nahlásenia poruchy. 

Súťažná ponuka musí obsahovať: 

• Meno uchádzača 

• Dátum spracovania cenovej ponuky 

• Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

• Odtlačok pečiatky obchodného názvu uchádzača, ak to vyplýva z obchodného, živnostenského alebo 

iného registra 



 

 

Súčasť súťažných podkladov tvorí Návrh na plnenie kritéria, viď Príloha č. 1. Požiadavkou je dostupnosť 
služby do 24 hod. po nahlásení poruchy. 

Spôsob vyhodnotenia ponúk 

Poradie uchádzačov sa určí od najnižšej cenovej ponuky po najvyššiu. V prípade rovnakej výšky cenových 

ponúk uchádzačov o víťazovi rozhodnú lepšie zmluvné podmienky. 

B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

B1.1 Názov zákazky 

„ Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu "  

 

B1.2 Opis predmetu obstarávania 
Predmetom zákazky je obstaranie služby na účely opráv a údržby verejného osvetlenia a obecného 
rozhlasu, údržby a opráv elektroinštalácie v budovách v správe obce Dunajská Lužná. 

 
B1.3 Miesto dodávky tovaru 
Slovenská republika, okres: Senec, obec: Dunajská Lužná  

B1.4 Rozsah predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v obci Dunajská Lužná. 

Súčasťou tejto služby sú nasledujúce čiastkové aktivity: 

 oprava a údržba svietidiel 

 oprava a údržba obecného rozhlasu 

 oprava a údržba elektroinštalácie v objektoch spravovaných obcou 

 práce so strojovým mechanizmom s hydraulickou montážnou plošinou, vrátane obsluhy 

Predpokladaná hodnota zákazky je 19 900,00 Eur bez DPH a bola stanovená v súlade so Zákonom               

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle §6 ods. 1 
a ods. 7 uvedeného zákona. 

B.   2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Formulár Návrhu na plnenie kritéria je súčasťou súťažných podkladov a tvorí Prílohu č. l.  Návrh 
zmluvy o poskytnutí služby je súčasťou súťažných podkladov a tvorí Prílohu č. 2. 

V Dunajskej Lužnej, dňa  18.4.2019 

 

 

Štefan Jurčík 

starosta obce 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria  

Príloha č. 2: Návrh zmluvy o poskytnutí služby 



 

 

Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Názov zákazky: „Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu“ 

Názov uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

Vyjadrenie uchádzača (ak je potrebné):  

 

Dátum: 

Meno, priezvisko a podpis uchádzača: 

Pečiatka: 

Por. č. Položka: Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
  

(v EUR) (v EUR) (v EUR) 

1. 1 hodina (60 min.) pracovnej činnosti  

elektromechanika 

   

2. 1 motohodina (60min.) pracovnej 

činnosti vysokozdvižnej plošiny 

   

3. dopravné náklady (1km) 
   



Príloha č. 2 

1 

 
ZMLUVA 

O OPRAVE A ÚDRŽBE VEREJNÉHO OSVETLENIA A MIESTNEHO ROZHLASU 
 
 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

 
Názov:    Obec Dunajská Lužná 

Sídlo:    Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

Zastúpený:    Štefan Jurčík, starosta obce 

IČO:    00 400 009 

DIČ:    202066375 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu: 

      
(d'alej len objednávateľ) 

 

Poskytovateľ: 

Názov:     
Sídlo:     

Zastúpený:     

IČO:     

DIČ:  

IČ pre DPH:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 
Zapísaný v OR SR/ŽR SR: 
 
  
(ďalej len poskytovateľ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany) 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania v zmysle § 117 

Zákona                     č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého 

víťazom sa stal poskytovateľ. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa opravu a údržbu verejného 

osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Dunajská Lužná, elektroinštalácie v objektoch spravovaných 

objednávateľom, práce so strojovým mechanizmom s hydraulickou montážnou plošinou vrátane obsluhy                    

a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

3. Záväzok poskytovateľa zahŕňa : 

- elektrikárske práce k trvalému zabezpečeniu údržby a opravy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 

- elektrické práce k trvalému zabezpečeniu údržby a opravy elektroinštalácie v objektoch spravovaných 

objednávateľom 

- prácu so strojovým mechanizmom s hydraulickou montážnou plošinou vrátane obsluhy 

II. Miesto a plnenie zmluvy 

1. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Dunajská Lužná. 
 

2. Poskytovateľ vykoná opravu a údržbu verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, elektroinštalácie budov v 

správe obce Dunajská Lužná, na základe požiadavky objednávateľa. Požiadavku objednávateľ vykoná 

telefonicky               a písomne do evidencie - pracovného zošita - vedeného na hospodárskej správe obecného 

úradu Dunajská Lužná. 

3. Objednávateľ zápisom v evidencii - pracovnom zošite - špecifikuje svoje požiadavky - popis a miesto poruchy, 

opravy, dátum vzniku požiadavky a dátum odstránenia poruchy, vykonania opravy. 

4. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie objednanej služby podľa možnosti a okolností bezodkladne. 

5. V prípade vzniku akejkoľvek nepredvídateľnej situácie súvisiacej s poskytovanou službou, oznámi poskytovateľ 

jej vznik objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 

III. Cena za vykonanie predmetu zmluvy a spôsob platby 

1. Cena za poskytnuté služby je stanovená na základe výsledku vyhodnotenia ponúk: 

a) cena za jednu hodinu (60 min.) pracovnej činnosti je ...................... € bez DPH 
b) cena za jednu hodinu (60 min.) pracovnej činnosti vysokozdvižnej plošiny je......................... € bez DPH 

Materiál potrebný na zabezpečenie predmetu zmluvy podľa článku I., si zabezpečuje objednávateľ. 

2. Poskytovateľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať za plnenie predmetu tejto zmluvy mesačne, vždy do          

15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to podľa skutočne vykonaných prác v dotknutom mesiaci.  

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, v opačnom prípade 

je objednávateľ oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

4. Objednávateľ uhradí poskytovateľom vystavenú faktúru v lehote do 14 dní odo dňa jej doručenia.  

 

 

 



 

 

IV. Doba platnosti a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020, alebo do vyčerpania sumy 19 900,00 Eur bez DPH, podľa 

toho, čo nastane skôr. 

2. Každá zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 

je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Pred uplynutím doby trvania tejto zmluvy môže byť zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončený buď 

písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od 

tejto zmluvy, ak sa poskytovateľ dostane do omeškania so zabezpečením požadovanej údržby a opravy 

verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu o viac ako 7 dní, alebo poskytovateľ poruší svoju povinnosť 

vykonať údržbu        a opravu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v náhradnom termíne podľa čl. V bod 

2 tejto zmluvy. Prejav vôle objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy musí byť urobený v písomnej forme a 

doručený poskytovateľovi doporučenou zásielkou na jeho adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Poskytovateľ je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúr o viac ako 15 dní. 

V. Iné práva a povinnosti 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na bezpečnosť pri práci a 

bezpečnosť občanov pri výkone činností na verejnom priestranstve obce. 

2. Po vykonaní požadovanej údržby a opravy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený skontrolovať zrealizovanú 

údržbu a opravu podľa evidencie nahlásených porúch verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, porúch 

elektroinštalácie v budovách spravovaných obcou Dunajská Lužná (ďalej len „evidencia nahlásených porúch"). 

V prípade, ak nebude požadovaná údržba a oprava riadne vykonaná a nebudú riadne odstránené všetky poruchy 

uvedené v evidencii nahlásených porúch, objednávateľ určí zhotoviteľovi náhradný termín vykonania údržby a 

opravy verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, elektroinštalácie budov v správe obce Dunajská Lužná. Ak 

údržba, alebo oprava nahlásených porúch verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a elektroinštalácie v 

budovách spravovaných obcou nebude riadne vykonaná ani v náhradnom termíne, objednávateľ je oprávnený 

poveriť vykonaním údržby alebo opravy tretiu osobu na náklady zhotoviteľa. 

3. Riadne vykonanie opravy alebo odstránenie nahlásených porúch potvrdí objednávateľ alebo ním splnomocnená 

osoba v evidencii odstránených porúch. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán iba formou písomných 

dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

3. Ostatné práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, zmluve porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jej obsahom. 

V Dunajskej Lužnej, dňa....... V Dunajskej Lužnej, dňa ........ 

Poskytovateľ  Objednávateľ  


