
 
Mesto Senica  

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  
 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk  
Vianočná výzdoba na stĺpy verejného osvetlenia 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Mesto Senica  
Sídlo organizácie:  Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  
Kategória :  verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)       
IČO:   00309974 
DIČ:    2021039845  
Bankové spojenie:  Primabanka a.s. 
Číslo účtu:   SK78 5600 0000 0092 0051 6002 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko:  Bc. Roderika Petráková 
tel.:    034/6987628 
e-mail:   roderika.petrakova@senica.sk 
 
2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
predmet zákazky: „Vianočná výzdoba na stĺpy verejného osvetlenia“  
druh zákazky :  tovar  
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE - požaduje sa predloženie ponuky na celý 
predmet zákazky .  
   
Podrobný opis  predmetu zákazky :  
1. stĺpová dekorácia obsahujúca animované hviezdičky, prípadne vločky (vzorový obrázok je 
prílohou ) s rozmermi:  
 
Výška cca: 2 - 2,5 m 
Šírka cca: 0,9 - 1 m 
Váha do 12 kg  
Farba: studená biela  
Konštrukcia: hliníková 
Počet kusov: 60 
 
2. stĺpová konzola, materiál hliník ( vzorový obrázok je prílohou) 
Počet kusov:  60 
 
3. Doprava : doručenie do mesta Senica – Mestský úrad Senica 

4. Dodanie: najneskôr do 15.11.2021 

5. Záručná doba min. 2 roky 
 

3.  Miesto dodania :  Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56 

4.  Jazyk ponuky: slovenský. Uchádzač so sídlom mimo úzenia Slovenskej republiky 
predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 



5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 
financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu 
zákazky.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy . 
Splatnosť faktúry 30 dní po doručení verejnému obstarávateľovi, po prevzatí predmetu 
zákazky v nadväznosti na kladný preberací protokol prípadne podpísaný dodací list.  
6. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom. 
Uchádzač predloží cenu buď za originálne nové nepoužité vianočné osvetlenie alebo cenu za  
repasované vianočné osvetlenie alebo za oba typy vianočného osvetlenia, aj nové aj  
repasované. Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe ceny  
ponúknutého predmetu zákazky, ak cena nových prvkov vianočnej výzdoby bude do 15%  
vyššia, ako cena repasovaných prvkov vianočnej výzdoby verejný obstarávateľ určí ako  
úspešného uchádzača dodávateľa nových prvkov vianočnej výzdoby. Do každej ponuky treba  
uviesť či uchádzač ponúka nové alebo repasované prvky. 
7.  Podmienky účasti :  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť každý podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa 
podmienku účasti stanovenú § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO, t. j. je oprávnený realizovať 
práce, dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania a nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a 
neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. 
Verejný obstarávateľ si sám overí z verejne dostupných zdrojov, či uchádzač spĺňa 
podmienku účasti podľa predchádzajúceho odseku. 
8.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  
8.1 miesto predkladania ponúk :  
poštou na adresu: Mestský úrad Senica , Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica alebo do 
podateľne 2. nadzemné poschodie, Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 
Ponuku je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke s označením: „Neotvárať – Vianočná        
výzdoba na stĺpy verejného osvetlenia“. 
8.2 lehota na predkladanie ponúk : ponuky sa prijímajú  v termíne do 20.10.2021 do 10. hod.  
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude      
vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.   
9.  Obsah ponuky :  
       - Ponuková cena uvedená v návrhu kúpnej zmluvy, podpísanej štatutárnym zástupcom  
         uchádzača  
       - Vyobrazenie a špecifikácia ponúkaných prvkov vianočného osvetlenia 
       - Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať 
10. Informácia o výsledku : úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka 
prijíma. 
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
12.1. Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk nevyplýva pre verejného  
obstarávateľa povinnosť uzavrieť zmluvu/ vystaviť objednávku. 
12.2. Poskytnuté informácie - cenové ponuky verejný obstarávateľ nevráti uchádzačom  a 
ostávajú v dokumentácii viažucej sa k postupu zadávania predmetnej zákazky s nízkou  
hodnotou. 

 
 

 
       ....................................................... 
        Bc. Roderika Petráková 
          zodpovedná za verejné obstarávanie 






