
 NOVOVITAL  -  príspevková organizácia  mesta Nové Zámky 

Hlavné námestie 7,  940 35 Nové Zámky,  

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY :  

 

„Osvetlenie športovej haly Milénium “  

Zákazka s nízkou hodnotou  na poskytovanie stavebných prác  

Zadávaná podľa §117  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 

 

V Nových Zámkoch, dňa  10.05.2019 

 

 

 ------------------------------ 
   Ing. Ľudovít Lebó  
 riaditeľ organizácie  

 

 

podklady vypracoval podľa z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a poskytnutej dokumentácie verejným obstarávateľom: 

 

  

 ------------------------------- 
 Mgr. Gabriela Parma Šubová 
 právnik 
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1. Predmet zákazky 

Názov zákazky :   „Osvetlenie športovej haly – Milénium “  
Predpokladaná hodnota zákazky : 20 000 € bez DPH  
Druh zákazky :  stavebné práce  
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania predmetu zákazky : Kraj: Nitriansky, Okres : Nové Zámky, Obec : Nové Zámky, Štát : 
Slovenská republika, miesto : katastrálne územie Nové Zámky, Športová hala Milénium , Jiráskova 25,  
940 01 Nové Zámky , NUTS kód : SK 023, 

 

3. Opis obstarávania 

Predmetom zákazky je dodanie svietidiel do športovej haly  vrátane demontáže, montáže a zapojenia .     
31531000-7  - svietidlá 
34928500-3 – dodávka svietidiel  
39298600-3 - Elektroinštalačný materiál - svetelné zdroje  

   

4. Opis predmetu zákazky  

 
Predmetom zákazky je dodávka a montáž osvetlenia na palubovku a tribúny v športovej hale Milénium.  
 
Časť A Technické vlastnosti (s mernou jednotkou)  
1., SVIETIDLÁ NAD PALUBOVKOU 

p.č  Hodnotené parametre  Mer. jednotky Hodnoty 

1.  Požadovaný počet svietidiel s veľkosťou tech . parametrov 1300k ks max 70 

2. Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce  IP 65 

3. Účinník svietidla (bez regulácie)  cos ϕ  min 0,95 

4. Index podania farieb:  Ra min.80 

5. Príkon svietidla  W Max 200 

6. Merný výkon svetelného zdroja  lm/W Min 165 

7. Spôsob uchytenia Na strop 

8. Nahradná teplota chromatickosti svetelného zdroja  K 4000 

9. Deklarovaná životnosť svietidla  hod 50000 

10. Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku % 5-100 

11. Montážna konzola musí súčasťou dodávky Áno 

12. Stupeň mechanickej odolnosti (telo svietidla)  IK 8 

13. Prepäťová ochrana  kV 8 

14. Pracovná teplota  °C  45°C 

 
Časť B Technické požiadavky  
 

p.č  Hodnotené parametre Mer. jednotky Hodnoty 

1.  požadovaná priemerná osvetlenosť max. variant Em lx 1300 

2. rovnomernosť osvetlenia  Em : Emax r min 0,9 

3. regulovateľnosť OS  DALI 

4. DALI a programovacia :    

 riešenie káblom alebo bezdrôtovo, 
možnosť plynulej regulácie stmievania 

  

 úrovne stmievania - programovo   Min. 5 

 možnosť vypínať jednotlivé rady svetiel,  
(uviesť formu riešenia v technickom popise) 

 minimálne 
aspoň po 2 
radoch 

https://www.uvostat.sk/obstaravanie/370344
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 možnosť prednastavených svetelných scén (uviesť formu riešenia 
v technickej správe) 
 

  

 možnosť SMART ovládania (napr. cez mobilný telefón)   

 
2., SVIETIDLÁ NAD TRIBÚNOU 
 
Časť A Technické vlastnosti (s mernou jednotkou)  
 

p.č  Hodnotené parametre svietidiel nad tribúnou Mer. jednotky Hodnoty 

1.  Požadovaný počet svietidiel  ks max. 45 

2. Krytie svietidla (odolnosť proti prachu a vode) zodpovedajúce  IP 65 

3. Účinník svietidla (bez regulácie)  cos ϕ  min 0,95 

4. Index podania farieb:  Ra min.80 

5. Príkon svietidla  W Max 80 

6. Merný výkon svetelného zdroja  lm/W Min 110 

7. Spôsob uchytenia Na strop 

8. Nahradná teplota chromatickosti svetelného zdroja  K 4000 

9. Deklarovaná životnosť svietidla  hod 50000 

10. Rozsah požadovanej regulácie svetelného toku % bez 

11. Stupeň mechanickej odolnosti (telo svietidla)  IK 8 

12. Pracovná teplota  °C  45°C 

 
Časť B Technické požiadavky  
 

p.č  Hodnotené parametre Mer. jednotky Hodnoty 

1.  požadovaná priemerná osvetlenosť max. variant Em lx 500 

2. rovnomernosť osvetlenia  Em : Emax r min 0,7 

3. regulovateľnosť OS  bez 

 
C Obchodné  a ekonomické požiadavky 
 

p.č  Hodnotené parametre Mer. jednotky Hodnoty 

1.  Záručná doba Rok  5 

2. Doba návratnosti ( doložiť výpočet )  Rok  max 3 

3. Katalógové listy  

4. Svietidlá musia zodpovedať platným EN 60 598 - 1. STN EN 55015:2014-04 (33 4215) 

5. Vyhlásenia o zhode, oprávnenie na činnosť montážnej firmy vydanej autorizovanou osobou - predložiť 

7. Výpočet návrhu umelého osvetlenia, rovnomernosť osvetlenia s výpočtom a s znázornením 
v izoluxových čiarach - predložiť   

8. Súčasťou ceny demontáž stávajúceho osvetlenia a montáž nového  

9. Recyklácia demontovaných svietidiel v cenovej ponuke  

10. Revízna správa  

11. Realizácia diela do 30.06.2019 

 
Podklady pre výpočet návratnosti investície: 
Súčasný stav spotreby el. energie a prevádzkovej doby športovej haly MILÉNIUM: 

1. Spotreba energie/ rok kWh 99.840,00 

2.  Náklady na energiu / rok Eur  13.977,60 

3. Cena energie  Eur/kWh  0,14 

4. Prevádzková doba sústavy                                                                         hod./deň                13 

5. Ročná prevádzková doba                                                                           deň/rok                   200 
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6.  Úroveň stmievanie svietidiel nad palubovkou  : 70 % prevádzkovej doby na 60% výkonu 
                                                                           30% prevádzkovej doby na 100 % výkonu           
 

 

5. Variantné riešenia  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať.  

6.Typ zmluvy a lehota dodania predmetu zákazky  

6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku verejného obstarávania zmluvu o dielo s úspešným 
uchádzačom . 
6.2 Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 30.6.2019.   
6.3 Cena  za predmet zákazky bude uchádzačovi uhradená na základe faktúry v lehote splatnosti. 

 

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

7.1 Navrhovaná cena v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v eurách. 

7.2 V rámci tohto verejného obstarávania je určená maximálny objem finančných prostriedkov bez DPH vo výške 

určenej predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 20 000 € bez DPH.  

8. Ponuka 

8.1Ponuku uchádzač vypracuje na celý predmet zákazky tj. cena bude vrátane montáže a demontáže.  
8.2 Cena určená uchádzačom za dodanie predmetu zákazky v ponuke  je pre uchádzača záväzná a konečná a 

platí pre zhotovenie celého predmetu zákazky 
8.3 Na predloženie ponuky je potrebná Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky  
8.4 Obhliadka sa uskutoční v dňoch  13.-17.05.2019  na základe dohody a vopred upresneného termínu  
      s poverenou osobou verejného obstarávateľa, ktorou je Ing. Ľudovít Lebó,  tel : + 421 918 549 162 ,                                      
     email : lebo@novovital.sk  
8.5 Účelom obhliadky bude podrobné oboznámenie sa záujemcov s územím a miestom dodania predmetu  
      zákazky potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky  . 
8.6 Rovnomernosť osvetlenia – predložiť výpočet osvetlenia aj s vyjadrením v izoluxových čiarach je povinnou 
súčasťou predloženej cenovej ponuky.  
 
 
 
 

9. Miesto a lehota na predkladanie ponuky   

9.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: Doručovanie poštou/osobne:  Hlavné námestie 7,  
940 35  Slovenská republika, doručovanie ponúk e-mailom: parma.subova@novovital.sk 
9.2 .Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  22.05.2019  o 12:00 hod. miestneho času. 
9.3 Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: Mgr. Gabriela Parma Šubová, e-mail: parma.subova@novovital.sk  
 

10. Vyhodnotenie ponúk  

10.1 Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe  kritérií uvedených v bode 11. tejto 
výzvy.   
10.2 Po vyhodnotený všetkých predložených ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým účastníkom 
úspešného uchádzača najneskôr do 5 dní odo dňa vyhodnotenia.   
 
 
 
 

mailto:lebo@novovital.sk
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11. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

Cena za celý predmet zákazky musí byť  vyjadrená v eurách  bez  DPH  

1. Určenie kritérií a pravidlá ich uplatnenia: 

A. Cenové kritérium  
 
Toto kritérium obsahuje celkovú cenu diela bez DPH.  

Por.č. Kritérium Body 

1. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH Max. 70 

 
V kritériu A 1 maximálny počet bodov, t.j. 70  bodov,  bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou cenou.  
Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne na základe podielu najnižšej navrhnutej ceny a 
navrhnutej ceny aktuálne  hodnotenej ponuky vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, tj. 70.  
 
B.  Technické riešenia kritérium  
 

Por.č. Kritérium Body 

1. Životnosť svietidla v hodinách Max. 15 

 
V Kritériu B1. za životnosť osvetlenia sa bude hodnotiť najvyššia deklarovaná životnosť z predložených ponúk 
počtom bodov 10. Hodnotenie ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel nižšej životnosti od príslušnej vyhodnocovacej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
 
 

Por.č. Kritérium Body 

2. Doba návratnosti investície v mesiacoch Max. 15 

 
V Kritériu B 2 maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším časom návratnosti investície  a pri 
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšieho času 
návratnosti od príslušnej vyhodnocovacej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
 
Ako víťazná ponuka bude prijatá tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov spolu za všetky kritéria . 
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Cenová ponuka a NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor 

Verejný obstarávateľ:  Novovital, Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky 

Názov predmetu zákazky:  „Osvetlenie športovej haly- Milénium.“   

Údaje:  Obchodné meno uchádzača   ......................................................................................              

 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ..................................................................................... 

IČO : .............................................                

  (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)  

 

Popis cenovej ponuky po položkách s typom svitidiel: 

 

Index Hodnotené kritériu Návrh na plnenie kritéria 

1. A. Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách bez DPH  

 

2. B1. Životnosť svietidla v hodinách 
 

 

3. B.2 Doba návratnosti investície v 
mesiacoch 
 
 

 

 

Určenie kritéria A :  

Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách bez DPH 

Výška DPH vyjadrená v eurách Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách vrátane DPH 

 
 
 
 

  

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta 

 

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby  na strane uchádzača: 

Meno a priezvisko : ..........................................  
telefónne číslo: .......................... 
 e-mail: ...........................  
 

V ……………….…….., dňa ....................          

              

       ……………………………….......................          

/vypísať meno, priezvisko a funkciu            
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Príloha cenovej ponuky: (certifikáty, prehlásenia o zhode, osvedčenia, výpočet návrhu osvetlenia, 

rovnomernosti osvetlenia, izoluxová čiary a ost. )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


