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VÝZVA 
 

na obstaranie koncesie na modernizáciu a prevádzkovanie verejného osvetlenia 

 na území obce Košúty – predloženie ponúk.  

 
 

Článok I. 

 

Všeobecné informácie. 

 

 

1. Predmet koncesie : obstaranie koncesie na modernizáciu a prevádzkovanie verejného osvetlenia 

počas trvania koncesnej zmluvy, a zníženie energetickej náročnosti siete verejného osvetlenia na 

území obce Košúty formou výmeny doterajších osvetľovacích telies za nové LED svietidlá 

a doplnenie sústavu verejného osvetlenia novými svetelnými bodmi. Celkový počet svetelných 

bodov je 163. 
2. Doba koncesie : 10 rokov. 
3. Termín realizácie výmeny : 90 kalendárnych dní od podpísania koncesnej zmluvy. 

4. Osobitné podmienky : variantné riešenie sa neumožňuje, ani rozdelenie predmetu koncesie sa 

nepovoľuje. Koncesionár musí byť právnická osoba. 
5. Obhliadka miesta : Záujemcom sa odporúča obhliadka miesta zákazky. Čas obhliadky je 6.4.2016 

o 9.00  hod.  Záujem je potrebné nahlásiť deň vopred t.j. 5.4.2016 na tel. čísle obecného úradu: 

031/7849130 v pracovnej dobe od 8.00 h do 15.00 h. Záujemcovia sa v deň obhliadky stretnú na 

obecnom úrade o 9.00 hodine. 
6. Kritériá hodnotenia : 

 Uchádzač musí splniť minimálne technické požiadavky na ponúknuté uličné 

svietidlá technológie LED, viď Článok III. ,Technické podmienky a kritériá. 

Nesplnenie minimálnych technických požiadaviek je dôvodom pre vylúčenie zo 

súťaže. 

 Záručná doba na ponúknuté svietidlá je minimálne 15 rokov daná výrobcom 

svietidiel. 

 Najnižšia cena týkajúca sa predmetu koncesie. 

7. Vysvetľovanie a doplnenie :  ďalšie vysvetlenie a informácie uchádzač môže získať na e-mail 

adrese: ou.kosuty@stonline.sk 
8. Jazyk a forma ponuky :  ponuka a ďalšie doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
9. Obsah ponuky je nasledovný : 

 List s identifikačnými údajmi uchádzača a obce 

 Výpis z obchodného registra originál alebo overená kópia 

 Doklad o technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o 

vyhradených technických zariadeniach 

 Doklad o povolenie na manipulácii na stĺpoch sekundárneho rozvodu NN 

 Technické popisy a katalógové listy ponúknutých osvetľovacích telies 

 Certifikáty svietidiel 

 Návrh na plnenie kritérií  

 Návrh koncesnej zmluvy 

10. Náklady ponuky : Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač, bez 

ohľadu na výsledok vyhodnotenia. 
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Článok II. 

 

Predkladanie ponuky. 

 

 

1. Predloženie ponuky : uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

2. Termín a forma odovzdávania ponuky :  

 Uchádzač doručí ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na 

adresu Obecný úrad Košúty, 92509 Košúty č. 20, v lehote na predkladanie ponúk 

podľa bodu 2c. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej 

zásielky, je podľa bodu 2c rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi. 

 Na obálke musia byť nasledovné údaje :  

   Adresa obstarávateľa (obce)                                                                                             

   Adresa uchádzača 

   Označenie „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Košúty - neotvárať „ 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.4.2016 o 10.00 hod. Ponuka                   

predložená po uplynutí tejto lehoty sa vráti uchádzačovi neotvorená.. 
 

3.  Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :   
a. Otváranie obálok je verejné. 
b. Otváranie obálok sa uskutoční na Obecnom úrade v Košútoch dňa 11.4.2016 o 11.00 hodine. 
c. Komisia menovaná starostkou obce Košúty vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia kritérií 

súťaže a vyberie najvýhodnejšiu ponuku. 

d. Obec Košúty po vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom oznámi výsledok 

vyhodnotenia. 

e. Po schválení koncesnej zmluvy obecným zastupiteľstvom obec Košúty uzavrie 

zmluvu s víťazom súťaže. 
 

Článok III. 

Technické podmienky a kritériá. 

 

1. Doklady svietidiel, ich počet a príkon:   

a. Technické parametre osvetľovacích telies musia byť podložené osvedčeniami a 

certifikátmi od výrobcov svietidiel. Vítané sú aj katalógy  ako aj informačné 

materiály. 

b. Obec požaduje predložiť produktový list (technický list) a certifikáty pre každý typ 

osvetľovacieho telesa vrátane inštalačných návodov a manuálov. 

c. Obec požaduje od uchádzačov predložiť v ponuke tabuľku ponúknutých svietidiel 

s typovým označením svietidla, jeho príkonom a počtom svietidiel, pri čom 

uchádzači ako podklad k vyplneniu tejto tabuľky majú k dispozícii tabuľku, kde sú 

s uvedené príkony a počty svietidiel po modernizácii (viď príloha tejto výzvy). Pri 

vyplnení tabuľky dodržia nasledovné zásady: 

- Dodržia počet svietidiel 

- Použijú vo svojom návrhu rovnaký, alebo väčší príkon svietidla, ako je 

uvedené v tabuľke, pri čom ak navrhnú vyšší príkon ako je stanovené v tabuľke  

tento príkon nesmie presahovať +15% odchýlku.  

d. Obec požaduje predložiť s písomnou ponukou aj vzorku osvetľovacieho telesa na 

posúdenie vzhľadu svietidla. 

e. Obec si vyhradzuje právo požiadať o vzorku osvetlenia v prípade, že komisia 

vymenovaná na hodnotenie ponúk sa rozhodne dať odborne posúdiť svetelno-

technické parametre. 
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f. Obec si vyhradzuje právo požiadať o výsledky nezávislého odborného posúdenia  
svetelno-technických parametrov na náklady dodávateľa, za predpokladu, že komisia 

vymenovaná na hodnotenie ponúk vyjadrí pochybnosti o technických parametroch 

uvedených v ponuke. 
 

 

2. Minimálne technické parametre ponúkaných svietidiel LED 

 

p.č. Požadovaný parameter svietidla 

1 Krytie svetelnočinnej časti musí byť najmenej IP 66 

2 

Efektívna životnosť svietidla musí byť min L80, F10 pre 100 

000h 

3 

Napájanie svietidiel výlučne striedavým napätím v rozmedzí 

190V - 260V 

4 Cos φ celého svietidla pri 100 % výkone je min. 0,95 

5 

Kryty svietidiel musia byť v prevedení, ktoré ich efektívne 

chránia proti mechanickému poškodeniu (trieda IK 08). 

6 

Odporúčaná záručná doba min. 15 rokov – daná od výrobcom 

svietidiel pre daný projekt 

7 

Minimálny index podania farieb Ra=70 ( komunikácie a 

vedľajšie cesty a námestia). 

8 Náhradná teplota chromatickosti svietidla LED 4200K 

9 Vyhlásenie o splnení ekodesignu  pre príslušné LED svietidlá 

10 

Svetelný tok svetelného zdroja pri všetkých typoch navrhnutých 

LED svietidiel nesmie klesnúť pod 80% nominálneho svetelného 

toku po dobu 100 000 hodín 

11 

Svietidlo musí byť vybavené univerzálnou prírubou na rameno 

stĺpa (fi 42 - 60mm) 

12 Požadovaný je ENEC certifikát podľa platnej legislatívy EU. 

13 

Konštrukčné riešenie svietidla musí byť modulárne, umožňujúce 

nezávislú výmenu komponentov. Teleso svietidla musí byť z 

liateho hliníka 

14 

Svietidlo musí mať inštalovanú prepäťovú ochranu, ktorá je 

aspoň 10kV – vymenitelnú, aby odolala poruchám elektrickej 

siete a aj druhotným následkom úderu bleskom 

15 

Svietidlo musí obsahovať polopriepustnú membránu, ktorá bráni 

vzniku vlhkosti v telese svietidla 

16 

Každý LED bod musí byť osadený optikou z UV odolného 

materiálu a musí byť pred LED bodmi osadený kryt 

z teplovzdorného kaleného skla. 

17 

Svetelný tok musí byť distribuovaný priamo bez sekundárnych 

odrazov, tzn. bez použitia reflektorov a podobných prvkov. Do 

dolného pol priestoru musí svietidlo vyžarovať 100% svojho 

svetelného toku, do horného 0%. 
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18 

Chladenie svietidla – hliníkové telo svietidla, bez rebrovania, 

ktoré plní funkciu chladiča, tepelné prepojenie svietidla so 

stožiarom/výložníkom (vďaka čomu sa časť tepla odvedie do 

nosnej konštrukcie). Svietidlo musí byť chladené len pasívne 

a nie aktívne použitím ventilátorov alebo podobných zariadení. 

Svietidlo musí byť navrhnuté tak, aby voda po ňom stekala 

(neostávala na ňom) a tým ho samo-čistila. 

19 Hodnota ULOR 0%. 

20 

Svietidlo musí mať inštalovaný pasívny spôsob ochrany proti 

prehriatiu. 

21 

Svietidlo musí umožňovať nastavenie sklonu vyloženia 

minimálne v rozmedzí +5° -10°. 

22 

Dokladovať značku a typové označenie LED diód – priložiť 

namerané hodnoty LM-80. 

23 Hodnota S/P musí byť minimálne 1,59. 

24 EMC certifikát na požité elektronické predradníky. 

25 

3G skúšobný merací protokol dokazujúci, že predmetné svietidlo 

vyhovuje daným skúškam ANSI C 136-31. 

26 

Konštrukcia svietidla musí byť taká, že svetelnočinná časť je 

mechanicky oddelená od predradníkovej časti (obidve 

samostatné časti majú krytie IP66). 

27 

Skúšobný merací protokol dokazujúci, že dané svietidlo 

vyhovuje teplotným požiadavkám určených výrobcami LED 

modulov. 
 

 

3. Likvidácia demontovaných svietidiel  

a. Úspešný uchádzač musí zabezpečiť na vlastné náklady likvidáciu demontovaných 

osvetľovacích telies v súlade so zákonmi a predpismi 

 

4. Záručná doba :  

a. Záručná doba na osvetľovacie telesá je 15 rokov a na dielo je minimálne v dĺžke 

trvania koncesnej zmluvy. 
 

Článok IV. 

Prevádzkovanie siete verejného osvetlenia počas koncesie. 

 

 

1. Požiadavky : 
a. Osvetlenie verejných priestranstiev v požadovanej, alebo lepšej kvalite  ako je uvedené 

v podkladoch a v technických kritériách. Lepšie parametre svietidiel sú vítané. 
b. Osvetlenie musí byť plynulé, nesmie byť prerušované. 

c. Porucha na osvetľovacom telese musí byť odstránená do 48 hodín 
 

2. Obchodné podmienky a osobitné ustanovenia, ktoré uchádzači povinne zapracujú do 

návrhu koncesnej zmluvy : 

 

a. Elektrickú energiu pre potreby verejného osvetlenia od distribútora kupuje a hradí obec 

Košúty. 
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b. Vo svojom súťažnom návrhu uchádzač uvedie vypočítanú ročnú úsporu elektrickej 

energie v absolútnej hodnote v jednotkách kWh. Koncesionár  sa v návrhu 

koncesionárskej zmluve zaviaže túto úsporu garantovať.  

c. Úspora inštalovaného príkonu musí byť 75% s dovolenou odchýlkou ± 15% pri 

nezmenenom počte svietidiel. Ak by došlo k rozšíreniu siete verejného osvetlenia a 

iných zariadení (oproti východiskového stavu), spotreba a úspora el.energie bude 

alikvotne upravená. 
d. Počas trvania koncesie na rovnaký počet svetelných bodov  ako pri uzavretí koncesnej 

zmluvy .  

e. Koncesia sa vzťahuje výlučne na: svietidlá, napájacie rozvádzače, prívodné káble 

k svietidlu z bodu napojenia z verejnej siete a na údržbu potrebnú k riadnemu 

prevádzkovaniu vymenovaných prvkov sústavy verejného osvetlenia na území obce 

Košúty. Koncesia sa nevzťahuje na verejné rozvody a stožiare osvelovacej sústavy. 
f. Po skončení koncesnej zmluvy osvetľovacie telesá a ďalšie prvky sústavy v zmysle 

bodu „f“ tohto článku koncesionár odovzdá v prevádzkyschopnom stave. 

g. Koncesionár za zaväzuje dodržať platné normy STN pri stanovení ročnej a dennej dĺžky 

prevádzkovania osvetlovacej sústavy obce. 

h. Koncesionár zahrnie všetky náklady modernizácie osvetlenia do svojej ponuky a to 

najmä: svietidlá a ich montáž, ako aj demontáž svietidiel, ktoré budú nahradené novými 

svietidlami, napájacie rozvádzače, prívodné káble k svietidlu z bodu napojenia 

z verejnej siete a náklady na údržbu potrebnú k riadnemu prevádzkovaniu 

vymenovaných prvkov sústavy verejného osvetlenia na území obce Košúty. 

 

 

Článok V. 
Financovanie. 

 

1. Forma:  Financovanie sa uskutoční z rozpočtu obce cez koncesnú zmluvu z uspor za úhradu 

elektrickej energie a údržby. 
2.    Údaje pre výpočet úspory 

 

Spotreba elektrickej energie za rok 2015:                                    89 633 kWh 

Platba za spotrebovanú elektrickú energiu za rok 2015:           11 773 EURO s DPH 

Náklady na údržbu za rok 2015:                                                  4 000 EURO s DPH 

 

Výpočet ceny koncesie: 

       a./ úhrada za spotrebu el. energie po montáži nových osvetľovacích telies 

       b./ úhrada koncesionárskeho poplatku ročne vrátane údržby 

       c./ dĺžka trvania koncesie 

Uchádzači uvedú sumy bodov a., b., c. vo svojej ponuke. 
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Článok VI. 
Údaje verejného osvetlenia 

 

1. Spotreba elektriny a náklady 
 

Ročná spotreba podľa faktúr 89 633 kWh  

Ročné náklady na údržbu v EUR 4 000 EUR s DPH 

Ročné náklady na spotrebu el. energie 11 773 EUR s DPH 

 
2.    Súčasný stav, pasport svetelných miest 
 
Viď príloha výzvy. Tabuľka súčasných svietidiel, tabuľka svetelných miest. 
 

 
3.    Nové výložníky a nové rozvádzače 
 
Viď príloha výzvy. Výkres rozvádzačov a tabuľka výložníkov. 
 
4.    Mapa obce s novým osvetlením 
 
Viď príloha výzvy s mapou a tabuľkou nových svietidiel LED. 

 

 

 


