
OBEC  KANIANKA 
                                                                       

 

  
 

 

Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

„výložníky so svietidlami“.   
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov   :  Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení  : Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba      :  Ing. Ivor Husár – starosta  
Telefón   :  046/5400615 

Elektronická pošta : ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa : www.kanianka.sk 

IČO   : 00518239 
DIČ   : 2021160361 

Bankové  spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu   : 9000151002/5600 
 

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., 

resp. u starostu obce 0911806113. 

3. Predmet zákazky: dodávka tovarov. 

4. Názov predmetu zákazky: „výložníky so svietidlami“. 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky  

6. Opis predmetu zákazky: Dodávka a osadenie certifikovaných pozinkovaných výložníkov 

s kompletnými lampami verejného osvetlenia so žiarivkami a ich napojenie na jestvujúce 

stĺpy verejného osvetlenia. 

 

ks výložník typ poznámka Svietidlo uličné k výložníku 

3 V1T-15-60-
Z/60stup. 

najšikmejší dohora  3 ks - Žiarivkové 70 w 
Porovnateľné LV236WWG 

1 V2G 15/76-Z  pravoúhly dvoják oblý, H 
1,3m 

2 ks Metalhalogen 150w 
Porovnateľné FORSTREET 1x150W MTH  

1 V3G 15-2/76-Z oblý troják, H 2m 3 ks Metalhalogen 150w 
Porovnateľné FORSTREET 1x150W MTH  

1 V3T-15-/76-Z šikmo nasvieteny troják 3 ks Metalhalogen 150w 
Porovnateľné FORSTREET 1x150W MTH  

1 V3G10/76-Z oblý troják, H 1,2m 3 ks Žiarivkové 70 w 
Porovnateľné LV236WWG 

7 spolu    

 

 

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, podľa opisu 

uvedeného v predmete zákazky.  

8. Miesto   dodávky: Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka. 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladané termíny odovzdania 

predmetu zmluvy (zákazky) do 30.5.2014.  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú 

poskytnuté z verejného rozpočtu.  Obstarávateľ zálohy neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 26 ods. 1 písm. f (§ 26 ods. 2 písm. e) – uchádzač je oprávnený 

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

mailto:ocu.kanianka@stonline.sk


o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou.  

Originál alebo overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží úspešný uchádzač po 

obdržaní  oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie podmienky čestným 

vyhlásením. 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo; Uchádzač predloží: doklad o splnení 

podmienok účasti, cenovú ponuku na celý predmet obstarávania podľa súťažných 

podkladov – vyplnená tabuľka bod 16, návrh zmluvy o dielo, certifikáty. 

13. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2.100  €. 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – 

dátum: do 9.4.2014 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, 

obecný úrad, SNP   583/1, 972 17  Kanianka, alebo e-mailom na adresu: 

ocu.kanianka@stonline.sk 

15. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk:  9.4.2014 o 15,00 hod.   

Miesto otvárania ponúk:  zasadacia miestnosť obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1, 

972 17  Kanianka. 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:    najnižšia cena za celý predmet zákazky  

Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady nasledovne: 

 

ks výložník typ napr. 
(doplní uchádzač) 

jednotková 
cena v € 
bez DPH 

cena za počet ks 
bez DPH 

celková 
cena za 
všetky ks 
s DPH 

poznámka 

3 V1T-15-60-
Z/60stup. 

   najšikmejší dohora  

1 V2G 15/76-Z     pravoúhly oblý, H 1,3m 

1 V3G 15-2/76-Z    oblý troják, H 2m 

1 V3T-15-/76-Z    šikmo nasvieteny troják 

1 V3G10/76-Z    oblý troják, H 1,2m 

7 spolu     

ks Svietidlo so 
žiarivkou typ napr. 
(doplní uchádzač) 

jednotková 
cena v € 
bez DPH 

cena za počet ks 
bez DPH 

celková 
cena za 
všetky ks 
s DPH 

poznámka 

3 Žiarivkové 70 w 
Porovnateľné 
LV236WWG 

    

2 Metalhalogen 150w 
Porovnateľné 
FORSTREET 1x150W 
MTH 

    

3 Metalhalogen 150w 
Porovnateľné 
FORSTREET 1x150W 
MTH 

    

3 Metalhalogen 150w 
Porovnateľné 
FORSTREET 1x150W 
MTH 

    

3 Žiarivkové 70 w 
Porovnateľné 
LV236WWG 

    

12 spolu     

 

Cena za 7 výložníkov a 14 lámp spolu bez DPH.............DPH........cena spolu  DPH.................. 



17. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému 

uchádzačovi po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom nadobudne uzatvorením zmluvy o dielo. 

18. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.  

19. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden 

uchádzač nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak ponuky 

budú presahovať finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ na predmetnú zákazku 

schválený. 
  

 

 

 

                                                                                               Ing. Ivor Husár 

                                                                                                starosta obce 

 


