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VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY – ZASLANIE 

            ( k prieskumu trhu) 

 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, rozvádzače 
verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, verejné osvetlenie na Pribinovej ulici 
a Záhoráckej ulici“ .  

   

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie  ponuky v rámci prieskumu trhu.  

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú  

ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

 S pozdravom 

                             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  

                                                                                                         primátor mesta 

 

 

Príloha: Výzva na predloženie  ponuky 
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V   Ý   Z   V  A 
zákazka  

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, rozvádzače verejného 
osvetlenia na cintorín na Ceste mládeže , verejné osvetlenie na Pribinovej ulici a Záhoráckej 
ulici“ .  
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Malacky 

Sídlo: Bernolákova 5188/ 1A, 901 01 Malacky 

IČO: 00304913 

Telefón: 034/ 7966157, +421 949 671 702 

Fax: 034/ 796 6152 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová 

e-mail: eva.sokolova@malacky.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

napr. : 

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  k. ú. Malacky 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: - viď projektová dokumentácia, ak sú 

určené presne typy výrobkov, materiálov, uchádzač môže vo svojej ponuke predložiť 

ekvivalent s podmienkou že sa jeho použitím nezníži kvalita stavebných prác.   

5.  Variantné riešenie: nie  

6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 25. 10. 2017 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk:  

a) dňa 25.08.2017 do 09.00 hod. 
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b) doručenie v listinnej podobe poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne do 

podateľne na tej istej adrese    

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v  €  bez DPH a v € s DPH, uchádzač, ktorý nie je 

plátca DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. 

ponuka bude označená  „Ponuka „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste 
mládeže, rozvádzače verejného osvetlenia na cintorín na Ceste mládeže , verejné osvetlenie na 
Pribinovej ulici a Záhoráckej ulici“ /OP – NEOTVÁRA Ť!“  

d)  ponuka bude obsahovať: 

- podpísaný návrh zmluvy,  

- ocenený výkaz výmer,  

- katalógové listy svietidiel, rozvádzačov, riadiacich jednotiek, stožiarov a výložníkov   

- prehlásenie o zhode  k svietidlám, 

- ENEC certifikáty od svietidiel,  

- verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač dokladmi preukázal min. jednu osobu, ktorá je 

držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti - revízny technik vyhradeného 

technického zariadenia  elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Verejný obstarávateľ 

uzná  aj ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť (obdobné osvedčenie vydané 

príslušnými orgánmi členských štátov)     

8.  Určenie podmienok účasti  

-   doklad o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné  práce alebo poskytovať službu,     

(postačuje kópia)  

    -  úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia musia byť zapísaný v registri partnerov verejného    

sektora, ak im bude poskytnuté jerdnorázové peňažné plnenie rovné, alebo presahujúce  

100 000,00 €   

   -   uchádzač uvedie v ponuke percentuálny podiel subdodávateľov z hodnoty zákazky a ich názvy          

9 Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa 

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30  

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
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10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− cena v € s DPH/ bez DPH, 

 

 

Malacky dňa 16.08.2017 

 

  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  

                                       Primátor mesta 


