OBEC CÍFER
Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
okr.TRNAVA IČO: 00312347

Výzva na predkladanie ponúk
(dodanie tovarov a služieb)

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákazka na dodanie tovarov a služieb - s hodnotou zákazky rovnakou alebo vyššou
ako 1 000 € bez DPH a do 20 000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Telefón/fax:
Mobil:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Obec Cífer
Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
00312347
Mgr. Maroš Sagan, PhD. – starosta obce
033 / 55 99 132
0911 940 637
starosta@cifer.sk
www.cifer.sk

2. Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov a
služieb.
3. Predmet zákazky:
Zákazka na dodanie tovarov a služieb: „ Svietidiel VO na ulici Trnavská a Štadiónová v obci
Cífer“
Spoločný slovník obstarávania CPV:
45316110-9
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 998,00 € bez DPH
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je inštalácia nových svietidiel na ulici Trnavská a
Štadiónová v obci Cífer v počte 20 ks. Navrhované nové svietidlá by mali byť LED 28W, IP66,
špecifikácia podľa nižšie uvedených parametrov
V ponuke navrhnuté svietidlá musia splniť nasledovné parametre a kritériá:

1.
2.
3.
4.
5.

s merným výkonom svietidla (nie len LED diód) väčším ako 87 lm/W,
index podania farieb (Ra, CRI) je požadovaný na min.hodnote 70,
teplota chromatičnosti max. 4200K,
životnosť LED pri L80F10 podľa CIE 154: minimálna požiadavka 100 000 hodín,
rozsah požadovanej regulácie svetelného toku: minimálne od 60% do 100% (pri LED
môže byť regulačný rozsah od 0-100%), s minimálnym stupňom regulácie 10%,
6. použité šošovky na LED diódach musia byť zo skla alebo číreho PMMA odolného voči
UV žiareniu, ktoré zaistia požadovanú (deklarovanú) vyžarovaciu charakteristiku
počas celej životnosti svietidla,
7. teleso svietidla musí mať z vrchnej časti rebrovanie pre dokonalé chladenie, čo
výrazne predlžuje životnosť svetelných LED diód,
8. elektronický predradník musí zabezpečovať konštantný svetelný tok počas doby
prevádzky min. 5 rokov, kedy nesmie klesnúť pod 90% nominálneho svetelného toku
svietidla t.j. musí mať funkciu CLO (constant light output),
9. LED modul s tepelnou ochranou musí byť zložený z dielčích kusov (fixovaných
mechanickou konštrukciou), ktoré zabezpečujú plynulý odvod tepla pomocou
optimálneho kontaktu nevodivej dosky plošného spoja a chladiča,
10. LED modul aj elektronická časť musia byť ľahko vymeniteľné, spojené pomocou
konektorov
Navrhované svietidlá musia spĺňať požiadavky nasledovných noriem a certifikácií:
NORMY:
STNEN 13032- 1 (360456)
STNEN 130 32-2 (360456)
STNEN 550 15 ed 3:2007 + A1:08 + A2:09 (idt EN 550 15:2006 + A1:07 + A2:09)
STN EN 550 22 ed. 2:2007 + Al:09 (idt EN 550 22:2006 + Al:07)
Záujemca má právo v ponuke ponúknuť svietidlo podľa hore uvedených parametrov resp.
ekvivalentné riešenie, t.j. oceniť materiál rovnakej alebo vyššej kvality. Pri realizácii je možné
použiť aj iný ekvivalentný typ svietidla, avšak je potrebné na tento typ svietidla doložiť platné
certifikáty, katalógové a technické listy (so všetkými potrebnými informáciami ako sú rozmer
a hmotnosť svietidla, trieda izolácie, krytie, mechanická odolnosť, výkon svietidla atď.) a
svetelnotechnické výpočty pre návrh osvetlenia s uvedením typu softvéru pre výpočet
osvetlenia (napr. DIALUX, RELUX a pod.), dodaním pluginov (zdrojových dát) pre navrhované
svietidlo, aby mohol investor dať overiť navrhované svietidlo oprávnenej nezávislej osobe, či
spĺňa všetky parametre na neho kladené v zmysle požadovaných parametrov v časti 3 tejto
výzvy.
Miesto uskutočnenia dodanie tovarov a služieb: Obec Cífer, ulica xxx
Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta uskutočnenia prác, aby si sami overili
a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
4. Návrh celkovej ceny zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku s návrhom ceny zákazky bez DPH
a vrátane DPH v členení v nasledovnom rozsahu:
- dodávka a montáž 20 ks nových svietidiel spĺňajúcich parametre podľa bodu 3. tejto výzvy
- dodávka potrebných súčastí na inštaláciu nových svietidiel (podružný materiál, výložníky
a pod.)
- záverečné svetelno-technické meranie
Spolu:

5. Rozdelenie zákazky na časti: NIE. Uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku.
6. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
7. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie tovarov a služieb:
Zahájenie: 21.9.2015
Ukončenie: 26.9.2015
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
- Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov poskytnutých z dotácie a obecného
rozpočtu, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Úhrada sa uskutoční na základe faktúr predložených zhotoviteľom za skutočne prevedené
práce v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.
- Splatnosť faktúr bola zadávateľom stanovená po dokončení a odovzdaní diela ako celku
(odobrené a prevzaté autorizovaným starostom obce).
9. Kontaktné osoby: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce, 0911 940 637
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Deň: 21.9.2015 hodina: do 8.30 hod .
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Cífer, Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ –NEOTVÁRAŤ“ s heslom: „Svietidlá VO na ulici
Trnavskej a Štadiónovej v obci Cífer“
Obsah ponuky:
Uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu nasledovných dokladov:
1. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH
2. Doklad o oprávnení podnikať: Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra
prípadne živnostenský list (nie starší ako 3 mesiace do dátumu predloženia ponuky)
11. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
dňa 21.9.2015 o 14.00 hodine na adrese verejného obstarávateľa: Obec Cífer, Námestie A.
Hlinku 31, 919 43 Cífer – bez účasti uchádzačov
12. Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
· predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra prípadne živnostenský list)
13. Pre verejného obstarávateľa bude najvýhodnejšia:
úplná ponuka s najnižšou cenou
Zmluva o dielo bude uzatvorená s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zhotovenie

zákazky na dodanie tovarov a služieb.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Jedná sa o verejné obstarávanie pre výber dodávateľa na dodanie tovarov a služieb
v rámci zadania zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky
postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene.
Víťazný uchádzač bude vyzvaný verejným obstarávateľom na predloženie zmluvy o dielo

V Cíferi dňa 16.9.2015
S úctou

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce

