
 

Záznam z prieskumu trhu 
 
 

Záznam z prieskumu trhu pre:  

 
zákazku podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 
zákazku, na ktorú  sa neuplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Mesto Nitra 

Poštová adresa Štefánikova trieda 60 

Mesto Nitra 

PSČ 95006 

IČO 00308307 

Kontaktná osoba  Ing. Lukáš Daniš 

tel. č.  +421 911483296 

e. mail danis.lukas@msunitra.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

https://www.nitra.sk/ 

 
2. Názov projektu 
Vypracovanie účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia v meste Nitra 
 
3. Názov zákazky 
Vypracovanie účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia v meste Nitra 
 

4. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo) 

Predmetom zákazky je: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre sústavu verejného 

osvetlenia v meste Nitra“ 

Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou  a výsledkom je kompletný účelový 

energetický audit pre sústavu verejného osvetlenia - strategický dokument spracovaný v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci:  

Prioritná os:  

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo  všetkých sektoroch 

Investičná priorita:  

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane 

podpory udržateľnej  multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 

zmiernenie zmeny klímy 

Špecifický cieľ:  

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre 

všetky typy území,  

Typ aktivity:   

C.Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

pri projekte s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre sústavu verejného 

osvetlenia v meste Nitra“; Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-

PO4-SC441-2019-53. 

 

Základné technické údaje o sústave verejného osvetlenia mesta Nitra: 

Počet svetelných bodov 9079 

Počet RVO 178 

Celkový inštalovaný príkon [kW] 819 kW + 90 kW slávnostné 

https://www.nitra.sk/


 

ročná spotreba EE podľa fakturácie za posledné 

zúčtovacie obdobie [kWh] 

3842562 

 

Počet stožiarov 8727 

Počet svietidiel 9079 

Počet svetelných zdrojov 9079 

 

Svetelné zdroje - zdrojová štruktúra  

Zdrojová štruktúra Počet (ks) Príkon  

1ks/W 

Príkon (W) Príkon 

(kW) 

Žiarivka 36 W   498 43,2 21513,6 21,5136 

SON 50W 503 60 30180 30,18 

SON 70W 4315 84 362460 362,46 

SON 100W 2066 120 247920 247,92 

SON 150W 241 180 43380 43,38 

LED 62W 361 62 22382 22,382 

LED 80W 984 80 78720 78,72 

LED 114W 111 114 12654 12,654 

Celkom 9079  819209,6 819,2096 

 

Stožiare – typová štruktúra 

 

Typ stožiara Počet (ks) 

Betónový 2088 

Oceľový  6420 

Drevený 55 

Historický  112 

Betónový stožiar neosadený svietidlom

 plastová 

5 

Drevený stožiar neosadený svietidlom

 stena 
33 

Iný typ (uveďte)  .... hliník 14 

Celkom 8727 

 

 

Vedenie – typ vedenia 

Rozvody verejného osvetlenia svojou napäťovou hladinou a topológiou patria k distribučným 

elektrickým rozvodom. Môžu byť tvorené vonkajšími (vzdušnými) vedeniami, káblami alebo ich 

kombináciou. Okrem silových vedení tieto rozvody môžu zahŕňať aj uzemňovacie a riadiace 

vedenia. 

 

Typ vedenia Počet (ks) 

Káblové zemné vedenie 6512 

Vzdušné neizolované vedenie 1491 

Závesné káblové vedenie 724 

Celkom  8727 

 

Rozvádzače verejného osvetlenia – typ RVO 

Členenie sústavy napájania na obvody zabezpečujú rozvádzače verejného osvetlenia. Z pohľadu 

dodávky elektrickej energie sú obyčajne aj odberným miestom. Najčastejšie obsahujú tieto prvky: 

merače spotreby(elektromery), sadzbové spínače, hlavný istič, ovládanie verejného osvetlenia 

(manuálne, fotobunkou, spínacími hodinami alebo pres gateway), poistky alebo ističe pre istenie 

vývodových polí (vetiev), stýkače pre výkonové spínanie vetiev, vnútorné osvetlenie skrinky. 



 

Typ RVO Počet (ks) 

Stožiarový RVO 142 

Samostatne stojaci 26 

Vo fasáde budovy 10 

Celkom  178 

 

 

Systém ovládania a riadenia:  
V súčasnosti je systém ovládania a riadenia obyčajne súčasťou prístrojového vybavenia 

rozvádzača verejného osvetlenia. K systému riadenia zaraďujeme aj technické vybavenie 

dispečingu pre monitorovanie, diaľkové riadenie a diaľkový odpočet stavu elektromerov. 

 

V súčasnosti je systém ovládania a riadenia obyčajne súčasťou prístrojového vybavenia 

rozvádzača verejného osvetlenia alebo pomocou gatewaye . K systému riadenia zaraďujeme aj 

technické vybavenie dispečingu pre monitorovanie, komunikátory na svietidlách,  diaľkové 

riadenie a diaľkový odpočet stavu elektromerov 

 

Typ verejného osvetlenia : 

Osvetľovacia sústava predstavuje pravidelné opakovanie pôdorysného usporiadania vzoru prvkov 

svetelných miest, čím definuje geometriu osvetľovacej sústavy. Vo všeobecnosti však osvetľovacia 

sústava tvorí súbor prvkov a technických prostriedkov na zabezpečenie správneho osvetlenia, ku 

ktorým patria svetelné zdroje, svietidlá, stožiare a ich elektrovýzbroj, elektrické vedenia, 

rozvádzače verejného osvetlenia alebo riadiace gateway a pod.  

Najviac používanou sústavou je jednostranná sústava, ktorej svetelné miesta sú umiestnené po 

jednej strane ulice, chodníka a inej komunikácie na stožiaroch a stenách budov.  

Technicky a investične náročnejšou sústavou je dvojstranná vystriedaná sústava. Svetelné miesta 

sú umiestnené po oboch stranách ulice striedavo. 

Vysoký komfort osvetlenia a všeobecnú rovnomernosť osvetlenia poskytuje dvojstranná párová 

sústava. Svetelné miesta sú umiestnené po oboch stranách ulice na stožiaroch spárované proti 

sebe.  

Tam, kde nie je možné z hľadiska urbanisticky vybudovať sústavu stožiarovú, osvetľujeme ulice 

sústavou osovou. Svietidlá osovej sústavy sú zavesené nad stredom ulice, vozovky chodníku, pešej 

zóny a ďalších komunikácií, zvyčajne na lanových prievisoch.  

Jednou so špecifických sústav je sústava parková. Parková sústava sa vyznačuje značnou 

variabilitou usporiadania svetelných bodov a nie je na ňu kladená požiadavka optického vedenia 

účastníkov dopravy. Táto sústava je zložená z mnohých kombinácií jednostrannej, dvojstrannej 

vystriedanej a párovej sústavy, prípadne neusporiadanej sústavy na osvetlenie vnútorných blokov 

sídlisk, parkov, peších zón a pod. 
 
5. Požadovaný termín a miesto dodania 

Termín dodania: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

Miesto dodania: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky1: 54 646,67 € 
 
7. Spoločný slovník obstarávania 
 

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 

Poradenské služby pre oblasť efektívneho 
využitia energie 

71314300-5 

 
8. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk2 na internetovej stránke (link): 

                                                           
1 V prípade ak sa jedná o prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, je celý bod irelevantný. 



 

Výzva bola zverejnená dňa 27.04.2021 
Link na zverejnenú výzvu a jej prílohy: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33381 
 
9. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov3: 

P. 
č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta 
podnikania, IČO (ak relevantné) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum 
oslovenia 

Poznámka 

1.  PROENERGY, s. r. o., Priemyselná 1 
Liptovský Mikuláš 031 01  
IČO: 43965849 

Ľubomír Španko 
proenergy@proenergy.sk 

e-mailom 
27.04.2021 

 

2. Delphia s.r.o., Búdkova cesta 3 
Bratislava 811 04 
IČO: 44505736 

Peter Kopecký 
delphia@delphia.sk 

e-mailom 
27.04.2021 

 

3. Arnea s. r. o., Jégého 15/D 
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 08 
IČO: 51063701 

Vladimír Laco 
info@arnea.sk 

e-mailom 
27.04.2021 

 

 

10. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk  
(do 11.05.2021, 12:00 hod. SEČ)  

 
 

 

                                                                                                                                                                                             
2 Výzva na predkladanie ponúk musí byť zverejnená na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 31. decembra 2028 

alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade 

so zmluvou o poskytnutí NFP. 

3 Žiadateľ/Prijímateľ je povinný v zázname z prieskumu trhu uviesť, že preveril u oslovených záujemcov a uchádzačov, ktorí predložili ponuku, 

či sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

 

PČ 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

a) obchodné meno 
b) adresa sídla, resp. miesta podnikania 
c) IČO (ak je to relevantné) 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

(Cena vrátane DPH/cena celková 

u neplatcu DPH) 

Dátum 

a čas 

predloženia 

ponuky 

Poznámka 

1. 

a) SAMDO s.r.o. 

49 200,00€ 
04.05.2021 

11:35 

Počet 

získaných 

bodov 

53,66 

b) Mútna 1173/41, 902 01 Pezinok 

c) IČO:36840190 

2. 

a) Delphia s.r.o. 

48 000,00€ 
11.05.2021 

08:00 

Počet 

získaných 

bodov  

55 

b) Búdova cesta 3, Bratislava 81104 

c) IČO:44505736 

3. 

a) Arnea, s.r.o. 

26 400,00€ 
11.05.2021 

08:10 

Počet 

získaných 

bodov 

100 

b) Jégého 15/D, 821 08 Bratislava 

c) IČO:51063701 

4. 

a) LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným,  

35 400,00€ 
11.05.2021 

08:15 

Počet 

získaných 

bodov 

74,58 

b) Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava 

c) IČO:35796332 

5. 

a) RSJ, s.r.o. 

27 000,00€ 
11.05.2021 

11:20 

Počet 

získaných 

bodov 

97,78 

b) Martinská 1619/8, 010 08 Žilina 

c) IČO:51229374 



 

11. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž4: 

PČ Zoznam dokladov5 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 Subjekt č. 3 Subjekt č. 4  Subjekt č. 5 

SAMDO s.r.o. Delphia s.r.o. Arnea, s.r.o. 

LIGHTECH 

spoločnosť 

s ručením 

obmedzeným,  

RSJ, s.r.o. 

Mútna 

1173/41, 

90201 Pezinok 

Búdova cesta 

3, Bratislava 

81104 

Jégého 15/D, 

82108 

Bratislava 

Stará Vajnorská 

90, 831 04 

Bratislava 

Martinská 

1619/8, 010 08 

Žilina 

IČO:36840190 IČO:44505736 IČO:51063701 IČO:35796332 IČO:51229374 

1 
List s identifikačnými 
a kontaktnými 
údajmi uchádzača. 

Áno Áno Áno Áno Áno 

2 

Kópia výpisu z 
obchodného 
registra, 
živnostenského 
registra, alebo 
registra neziskových 
organizácií. 
Uchádzač predloží 
doklad o oprávnení 
dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá 
predmetu zákazky. 

Áno – predložil 
výpis z ORSR 

Áno – overené 
na stránke ÚVO 

– register 
hospodárskych 

subjektov 

Áno – overené 
na stránke ÚVO 

– register 
hospodárskych 

subjektov 

Áno – overené 
na stránke ÚVO 

– register 
hospodárskych 

subjektov 

Áno – overené 
na stránke 

ORSR 

3 

Čestné vyhlásenie 
v zmysle § 32 ods. 2 
písm. f) zákona 
o verejnom 
obstarávaní. 

Áno Áno Áno Áno Áno 

4 
Podpísaný návrh 
zmluvy 

Áno Áno Áno Áno Áno 

5 

Návrh na plnenie 
kritéria určeného 
verejným 
obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk 

Áno Áno Áno Áno Áno 

Výsledok posúdenia 
splnenia podmienok 
a požiadaviek stanovených 
výzvou 

SPLNIL SPLNIL SPLNIL SPLNIL SPLNIL 

 
12. Informácia o skutočnosti, že prijímateľ overil, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať 
tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky a že 
nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, pričom prijímateľ je povinný uviesť spôsob 
overenia (napr. webové sídlo www.orsr.sk, resp. v prípade zákazku účasti webové sídlo 
www.uvo.gov.sk) 
-Oprávnenie uchádzačov na poskytovanie služieb bolo overené z predložených kópií výpisov 
z obchodného registra a zároveň na stránke www.orsr.sk prípadne v zozname hospodárskych subjektov 
vedených Úradom pre verejné obstarávanie na stránke uvo.gov.sk. 
-Overenia neuloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní bolo vykonané prostredníctvom čestných 
vyhlásení predložených uchádzačmi v ponukách. 
 
 
13. Posúdenie prítomnosti konfliktu záujmov a následne prijaté opatrenia:  

                                                           
4V rámci kontroly dokladov je potrebné overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu 

predmetu zákazky,  
5 V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať stavebné 

práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra,  živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie (uviesť). 

http://www.orsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/


 

Konflikt záujmov nebol zistený. 
 
14. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa a subdodávateľov6(ak 
relevantné): Arnea, s.r.o., Jégého 15/D, 821 08 Bratislava, IČO:51063701 
 
 
15. Zdôvodnenie výberu: 

  Najnižšia cena bez DPH7 
  Najnižšia cena s DPH 

  Priemerná cena bez DPH8 
  Priemerná cena s DPH 
 Najlepšieho pomeru ceny a kvality/nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä 

nákladov počas životného cyklu 
 
16. Konečná zmluvná cena 26 400,00 EUR bez DPH;  
      Predpokladaná hodnota zákazky 54 646,67 EUR bez DPH 

 

17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ............................................... 

 

18. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 

- 

19. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

Meno a priezvisko člena komisie Podpis Dátum 

Mgr. Ján Greššo v.r. 14.05.2021 

Mgr. Vladimír Ballay v.r. 14.05.2021 

Ing. Lukáš Daniš v.r. 14.05.2021 

 

* Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu 
k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 

Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 

 14.05.2021 
Dátum a miesto: .....................................................   
 v.r. 

                                                       .......................................................          
                       zápis spracoval Daniš Lukáš 

                                                           
6 Žiadateľ/Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
7 Žiadateľ/Prijímateľ ponechá ak sa jedná o „ostrý“ prieskum trhu, za účelom výberu dodávateľa. 
8 Žiadateľ/Prijímateľ ponechá ak sa jedná o „indikatívny“ prieskum trhu, za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky. 


