Obec Raslavice, Obecný úrad,

Hlavná 154, 086 41 Raslavice

IČO: 00322 521, DIČ: 202 062 4606
 054/4792 222; 054/488 2098
 054/4792 222
 obec@raslavice.sk
 www.raslavice.sk
VÝZVA
na predloženie ponuky na dodanie služby
(podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
I. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie :
Obec Raslavice
Sídlo organizácie:
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO:
00322521
DIČ:
2020624606
Bankové spojenie:
VUB Banka
Číslo účtu :
1603222053/0200
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:
Ing. Peter Paľa
Č. tel.:
0544792222
e- mail:
obec@raslavice.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO.
II. Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Vypracovanie svetlotechnického merania
Druh zákazky: služba (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Miesto dodania služby:
Raslavice
Termín dodania služby:
december – január 2015
Rozsah zákazky:









Identifikácia predmetu merania a účastníkov merania
Lokalizácia meraného úseku
Údaje o svietidlách a svetelných zdrojoch
Rekapitulácia požiadaviek ST parametrov podľa pozemných komunikácií STN EN13 201-2
Výsledky merania jasu a osvetlenosti
Výsledky merania farebného podania a náhradnej teploty chromatickosti
Informácia o použitých meracích prístrojoch a zariadeniach
Návrhy, resp. odporúčania na úpravu sústavy, resp. jednotlivých svetelných bodov, v
prípade nenaplnenia svetelnotechnických parametrov
 Dátum, miesto, podpis a pečiatka spracovateľa svetelnotechnického merania – odborne
spôsobilej osoby
Spracovateľom svetelnotechnického merania musí byť odborne spôsobilá osoba, ktorou je na účely
výzvy KaHR-22VS-1501:
a) energetický audítor,
b) autorizovaný stavebný inžinier,
c) svetelný technik - absolvent vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore, zameraní,
orientácii, špecializácii alebo výberovom bloku Svetelná technika
Cena sa stanovuje podľa počtu svetelných bodov uvedeného obcou.
- počet svetelných bodov: 262ks
III. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 148,33,- Eur

IV. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného

obstarávateľa a zdrojov v rámci ŠF EÚ a ŠR.
Na uvedený predmet zákazky je možné poskytnúť preddavky resp. zálohovú faktúru verejný
obstarávateľ.
VI. Administratívne informácie:
Obsah ponuky a podmienky účasti :
1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Ponukový list s návrhom na plnenie kritérií
3. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa §26 ods. 1, písm. f, t.j. dokladom o

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú od 24.11.2015 do 01.12.2015 do 12.00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty
sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
Ponuku je možné doručiť nasledovne:
a) elektronicky – e-mailom na e-mailovú adresu: obec@raslavice.sk
b) osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa:
Obec Raslavice, Hlavná 154,
086 41 Raslavice
Uzatvorené obálky je potrebné označiť heslom: „výzva – Svetelnotechnické meranie – neotvárať“.
Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne
predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium bude najnižšia cena / alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka / podľa charakteru predmetu
zákazky. Uchádzač v svojej ponuke cenu v nasledovnej štruktúre :
P.č. Názov položky
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VIII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služby podľa prílohy č. 1.
IX. Požadované obchodné podmienky dodania služby: cenová ponuka je platná po dobu dodania služby.
IX. Doplňujúce informácie:
 Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ uzatvorí zmluvu o poskytnutí služieb podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných
uchádzačov nebude verejný obstarávateľ informovať o vyhodnotení ponúk.
 Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou ponuky.

...........................................................
Marek Rakoš, starosta obce

