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Vec 

Výzva na predloženie ponúk 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba:Vo veciach procesu zadávania zákazky -Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296 

Vo veciach predmetu zákazky – Ing. Ľubomír Muzika, 0905 626 096 

 

2. Názov zákazky: 

„Zabezpečenie prevádzky a údržby cestnej svetelnej signalizácie.“ 

 

3. Typ zákazky a druh postupu: 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb. 

Druh postupu zadávania zákazky:Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

4. Typ zmluvy: 

Zmluva na poskytnutie služieb. 

 

5.Miesto dodania: 

Miesto poskytnutia služieb sú miesta osadenia cestnej svetelnej signalizácie na území Mesta Nitra. 

 

6. Opis predmetu zákazky: 

Počet križovatiek : 18 ks 

Počet radičov : 18 ks 

Počet riadených prechodov: 4 ks 

Počet signalizačných ampúl :  508 ks 

Počet signalizačných slučiek :  156 ks 

 elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS) 

 každodennú kontrolu funkčnosti CSS  

 opravu a údržbu radičov CSS   

 výmenu vadných žiaroviek  

 výmenu poškodených návestidiel z dôvodu havárie, vandalizmu 

 zabezpečenie stálej služby počas prevádzky CSS – telefonické nahlasovanie porúch  
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 spolupráca, účasť na rokovaniach, odovzdávaniach, pri budovaní nových CSS 

 vypínanie CSS na žiadosť polície, mestských služieb  

 vytyčovanie inžinierskych sieti dotýkajúcich sa CSS 

 opravy na káblových vedeniach z dôvodov skratov , poškodených pri stavebných prácach  

 vykonanie ročnej technickej kontroly na všetkých zariadeniach  

 

Zoznam : Cestná svetelná signalizácia  

  

1 Štúrova - Holého 

2 Štúrva - Cintorínska 

3 Štúrova - Štefánikova 

4 Štúrova - Wilsonovo Nábrežie  

5 Štefánikova - Coboriho 

6 Štefánikova - Cabajská 

7 TAH - Akademická 

8 TAH - Dlhá 

9 TAH - Zlatomoravecká 

10 Zlatomoravecka -  Vašinova 

11 Cabajská -  Železničiarska 

12 Mostná - Farská 

13 Hviezdoslavova - Billa 

14 Hviezdoslavova - Dolnočermanska 

15 Hviezdoslavova - Kaufland 

16 Hviezdoslavova - čajkovského 

17 Novozámocka - Na Priehon 

18 Hviezdoslavova - Kmeťova 

  

Zoznam : Riadené prechody pre chodcov 

  

1 Dolnočermánska 

2 Schurmanova 

3 Novozámocká  

4 Nábrežie Mládeže   

 

Obhliadku prípadne bližšie technické požiadavky si je možné vykonať po telefonickom dohovore na 

telefónom čísle:  

Ing. Ľubomír Muzika, 0905 626 096 

 

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky: 55.900,00€ bez DPH 

 

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky: 

Ponuka s variantným riešením nebude prijatá. 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
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9. Podmienky účasti: 

- Osobné postavenie 

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený 

poskytovať služby ako je predmet zákazky. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávanídoloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e),  nakoľko  

verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 

osobitného predpisu.Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania 

v Slovenskej republike. 
 

- Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 

 

- Technická alebo odborná spôsobilosť 

Nepožaduje sa. 

 

10. Lehota dodania: 

Od 1.1.2021 do 31.12.2021 (12 mesiacov) 

 

11. Lehota na predloženie ponuky do : 

30.12.2020 do 10:00 hod. 

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale zostane neotvorená súčasťou dokumentácie 

k zadávaniu zákazky. 

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž - „Údržby cestnej svetelnej 

signalizácie“ – NEOTVÁRAŤ! a uvedením odosielateľa. 

Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote na 

adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do 

podateľne verejného obstarávateľa. 

 

12. Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku prípadne úradne preložená do slovenského 

jazyka. 

 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny 

kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (Príloha č.1) 

2. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (Príloha č. 2) 
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3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií (cenová ponuka) - Ponuka bude predložená nasledovne: 

v ponuke bude uvedená paušálna platba za služby a dodané tovary uvedené v opise predmetu 

zákazky za mesiac bez a s DPH, a tiež cena za celé obdobie platnosti zmluvy bez a s DPH. 

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v ponuke ceny ako celkové s upozornením, 

že uchádzač nie je platcom DPH. 

4. Návrh zmluvy o dielo. (Príloha č. 3) 

 

13. Vyhodnotenie ponúk: 

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešným uchádzačom oznámené, že jeho ponuka sa 

prijíma  a bude s nimi podpísaná zmluva. Neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia 

o neúspechu ich ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na plnenie 

kritérií.   

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Hodnotiace kritérium je: 

- najnižšia cenaza celý predmet zákazky 

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena celková.) 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 

najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na 

uskutočnenie prác, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy. Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že 

ich ponuka nebola prijatá a bude im oznámená identifikácia úspešného uchádzača s jeho návrhom na 

plnenie kritérií. 

 

15. Elektronická aukcia:  

Elektronická aukcia sa nepoužije.  

 

16. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebola predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka 

úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola predložená 

iba jedna ponuka. 

 

17. Ďalšie informácie: 

-Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu. 

-Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 

s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z.z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora! 

- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, 

značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade  so 

zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO. 

- V prípade, ak má uchádzač záujem o niektorú z príloh v editovateľnej podobe, môže o jej 

sprístupnenie požiadať na e-mailovej adrese danis.lukas@msunitra.sk.  

 

mailto:danis.lukas@msunitra.sk
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Príloha: č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača, 

           č. 2 – Čestné vyhlásenie, 

           č. 3 – Návrh zmluvy. 


