
 

 

 

Naše číslo Vybavuje/tel. Kontakt Dátum 

ZnH_ele_V02_02/2020 Turčanová 0908 225 248 16.2.2021 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

 

Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o  v postavení verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) realizujú 

tento prieskum trhu za účelom výberu elektrikára/dodávateľa elektrikárskych prác do 31.12.202130.6.2022 v zmysle postupu podľa 

§ 117 ZVO. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ  TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o   

Sídlo A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom 

Zdroj financovania 
Vlastné prostriedky a účelovo viazané prostriedky od mesta Žiar nad 

Hronom 

Predmet zákazky Výkon elektrikárskych prác pre rok 2021 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu Marcela Turčanová, +421 908 225 248, turcanova@apuen.sk 

2. Predmet obstarávania: 

Predmetom tohto prieskumu trhu je výkon elektrikárskych prác na budovách a objektoch v správe verejného obstarávateľa 

(najmä športoviská v meste Žiar nad Hronom, základné a materské školy v meste Žiar nad Hronom a pod.) v rozsahu prác 

popísaných v prílohe č. 1 za obdobie od účinnosti rámcovej dohody do 31.12.202130.6.2022 alebo do vyčerpania alokovaného 

zmluvného rozsahu 161 000  EUR bez DPH. Súčasťou výkonu elektrikárskych prác môže byť aj dodanie materiálov 

spotrebovaných alebo zakomponovaných pri výkone elektrikárskych prác, ak o to verejný obstarávateľ požiada.  

3. Miesto a spôsob predloženia ponuky a komunikácie: 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému  JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: 

https://josephine.proebiz.com, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí 

byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. 

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE 

je webová aplikácia  na doméne https://josephine.proebiz.com 

Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE 

(http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf) ako aj minimálne technické požiadavky 

(http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf). 

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov: 

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,  

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia, 

- Google Chrome alebo 

- Microsoft Edge. 

Verejný obstarávateľ bude s uchádzačmi resp. záujemcami komunikovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 

JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a 

záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. 

 

Vážený záujemca 

 

https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf
http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf


 

 

 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom VO a obchodné podmienky:  

Výsledkom prieskumu trhu bude určenie úspešného uchádzača, s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu 

(ďalej ako „Zmluva“), na základe ktorej bude nasledujúcich 12 mesiacov prostredníctvom konkrétnych objednávok 

zadávať konkrétne zákazky. Po uzatvorení zmluvy objednávateľ vystaví objednávku na základe ktorej uchádzač vykoná 

objednané práce. Znenie zmluvy je uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač predložením svojej ponuky vyjadruje 

súhlas s uvedenými obchodnými  a dodacími podmienkami. 

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku a ktorú verejný obstarávateľ prijal, o 

stanovenie termínu, v ktorom sa úspešný uchádzač dostaví na podpis zmluvy do sídla verejného obstarávateľa (termín 

nesmie byť neskôr ako 5 pracovných dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa).  

Zmluva sa bude podpisovať v sídle verejného obstarávateľa:  

 Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o, A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom 

Verejný obstarávateľ vytlačí zmluvu a predloží ju zástupcovi úspešného uchádzača na podpis. V prípade, ak sa zástupca 

úspešného uchádzača nedostaví na dohodnutý termín podpisu zmluvy, uchádzač stráca právo podpisu zmluvy a verejný 

obstarávateľ pristúpi k podpisu zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na II. mieste. 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: bola stanovená vo výške 161 000,00 EUR bez DPH. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 Kataster mesta Žiar nad Hronom (presné miesto výkonu prác bude uvedené v konkrétnej objednávke, spravidla 

pôjde o objekty, v ktorých verejný obstarávateľ vykonáva správu budov). 

7. Lehoty na dodanie predmetu zákazky: Lehota na vykonanie prác bude uvedená v konkrétnej objednávke. Dodávateľ 

je na základe potvrdenej objednávky povinný začať vykonávať objednané práce 3 pracovných dní od doručenia 

objednávky. 

8. Financovanie predmetu zákazky: vlastné zdroje verejného obstarávateľa alebo účelovo poskytnuté zdroje Mesta Žiar 

nad Hronom.  

9. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky musia byť predložené do 26.2.2021 do 10:00 hod elektronicky, 

prostredníctvom systému Josephine. 

10. Otváranie ponúk: Ponuky sa budú otvárať v priestoroch verejného obstarávateľa. Z dôvodu preventívnych opatrení 

súvisiacich s ochorením COVID-19 môže byť otváranie ponúk realizované elektronicky (prostredníctvom videohovoru). 

11. Postup pri otváraní ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije v tomto verejnom obstarávaní 

elektronické predkladanie ponúk, otváranie ponúk je neverejné. 

12. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodu 2 tejto výzvy elektronicky prostredníctvom 

na to určeného programového rozhrania systému JOSEPHINE.   

Uchádzač po prihlásení sa do systému Josephine predpokladá ponuku elektronicky, v časti Ponuky a žiadosti, kde je 

systémom vytvorený priestor na nahratie potrebných dokumentov a uvedenia ceny za ponúknuté zariadenia. Po nahratí 

dokumentov uchádzač využije funkcionalitu „Odoslať ponuku“, čím systém zaeviduje ponuku a zneprístupní ju až do 

otvorenia ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  

13. Jazyk ponuky: Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom alebo 

českom jazyku. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky (obsah ponuky):  

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, 

webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.);  

b. Podpísaný návrh rámcovej dohody s uvedením hodinovej sadzby ; 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar; u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 

fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia). Uchádzač zapísaný do zoznamu 

hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže tento doklad nahradiť zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si túto 

skutočnosť overí na stránke uvo.gov.sk; 

d. Čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa prílohy č. 3 tejto výzvy; 

e. Doklad o odbornom vzdelaní zodpovednej osoby 



 

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je hodinová sadzba uchádzača vyjadrená v EUR bez DPH. Verejný 

obstarávateľ zoradí ponuky od najnižšej po najvyššiu ponuku. Verejný obstarávateľ označí za úspešnú ponuku tú, ktorá 

bude zo všetkých predložených ponúk najlacnejšia, a spĺňa požiadavky na predmet zákazky a uchádzač spĺňa stanovené 

podmienky účasti. 

16. Podmienky účasti: 

a. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá preukáže, že má potrebné oprávnenie (odbornú 

spôsobilosť) na výkon požadovanej činnosti - elektrikár (podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) )ZVO). 

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač výpisom z príslušného registra (napr. výpis z obchodného registra, výpis 

zo živnostenského registra a pod); 

b. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len osoba, ktorá nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

v štáte sídla, podnikania alebo pobytu (podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f ZVO); túto skutočnosť 

preukazuje uchádzač predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy). 

c. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby za poskytnuté práce zodpovedala osoba, ktorá má ukončené min. 

stredoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania (napr. odbory elektrikár / elektrotechnik / 

elektromechanik). 

17. Lehota viazanosti ponúk: 31.3.2021 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Ponúkané práce musia spĺňať parametre v zmysle STN noriem, uvedené v prílohe č.1. 

 

19. Zoznam príloh výzvy: 

 

- Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky (opis) 

- Príloha č. 2: Rámcová dohoda 

-  Príloha č. 3: vzor Čestného vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

Za Vami predloženú cenovú ponuku a záujem poskytovať Vaše služby za férových podmienok Vám vopred ďakujeme.  

 

S úctou 

 

 

                                  Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA                                               

                                       konateľ a riaditeľ 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

 

  



 

 

Príloha č. 3 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Ako štatutárny zástupca uchádzača: ....................................................... so sídlom 

.......................................................................... IČO: ............................... týmto pre účely preukázania podmienky 

účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní do zákazky s nízkou hodnotou 

s názvom:  

 

Výkon elektrických prác pre rok 2021 

 

vyhlasujem, že ako uchádzač: 

nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte môjho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, ktorým je vylúčenie z postupu 

zadávania zákazky.  

 

 

V ............................................. dňa............................  

 

 

 

 

                                                                         ......................................................................  

                                                                      meno, priezvisko a podpis  

oprávneného zástupcu uchádzača  

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 


