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Vec:  
Svidník – audit verejného osvetlenia - výzva na cenovú ponuku  
 

         V súvislosti s prieskumom na zistenie ceny pri realizácii projektu: „Verejné osvetlenie 
v meste Svidník“, Vás v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákazka s nízkou hodnotou), žiadame o poskytnutie Vašej  
ponukovej ceny na zabezpečenie predmetu obstarávania nasledovnej služby:  

- Svidník – audit verejného osvetlenia    
  

 Predmetom obstarávania je zabezpečiť pre žiadateľa (Mesto Svidník, IČO: 00331023, 
DIČ: 2020784821) audit verejného osvetlenia. Jeho cieľom je získať prvotný pohľad na 
osvetľovaciu sústavu, kvantifikovať súčasný stav a vykonať odborný odhad  technických úprav a 
potrebných investičných prostriedkov pre rekonštrukciu. Výsledný dokument bude podkladom 
pre prípravu a   spracovanie žiadosti na získanie finančných zdrojov  z eurofondov na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 
Termíny vydodania predmetu obstarávania:  do 50 dní od oznámenia výsledku vyhodnotenia 
cenovej ponuky.  
 
Popis predmetu obstarávania: 

Verejné osvetlenie mesta  Svidník bolo realizované v 60-tých až 80-tých rokoch 20. 
storočia. V roku 2005 bola  vykonaná výmena svetelných zdrojov, kde sa pôvodné svietidlá, ktoré 
boli už ďaleko za hranicou svojej životnosti, nahradili svietidlami IV. generácie,  charakteristické 
najmä nízkou energetickou náročnosťou. Elektromerové rozvádzače ostali pôvodné, v zlom 
technickom stave, ich najväčším problémom je značná korózia.  Použité prístroje sú vo všetkých 
prípadoch technicky a morálne zastaralé,  hlavné ističe (deóny) sú  predimenzované , použité 
závitové poistky a ich menovitý prúd nezodpovedá isteným úsekom, čo zákonite vedie 
k poruchám káblových vedení. Poruchy káblových vedení sa riešili len provizórnymi káblovými 
vedeniami uloženými vzdušne medzi stožiarmi verejného osvetlenia, pričom sa nedodržali 
prierezy a počty vodičov.  osobitnú pozornosť je potrebné venovať technickému stavu osvetlenia 
ulíc Sovietskych  hrdinov, Stropkovská a Bardejovská, cez ktoré prechádza  cesta I. triedy  I/73 
a I/77 v smere z Bardejova, Prešova, Stropkova do Poľskej republiky. V meste Svidník je 844 
svietidiel verejného osvetlenia výkonov 55 W – 150 W. 
 



 

Cieľ a rozsah auditu: 
- získať komplexný pohľad na osvetľovaciu sústavu mesta, zabezpečiť komplexný popis 

verejného osvetlenia, jeho základných častí a typov, 
- posúdiť súčasný stav verejného osvetlenia, popísať stav zariadení – svietidiel, výložníkov, 

stožiarov, rozvádzačov VO a vedení, poukázať na hlavné chyby a nedostatky,  zhodnotiť 
existujúcu geometriu sústavy, zhodnotiť existujúce káblové a vonkajšie elektrické 
rozvody verejného osvetlenia, 

- navrhnúť možnosť nasadenia regulácie, definovať možnosti úspory elektrickej energie, 
- stanoviť požiadavky na osvetlenie podľa platnej STN, definovať údržbu verejného 

osvetlenia a nutné technické prostriedky, 
- kvantifikovať počet svetelných miest na jednotlivých komunikáciách, súbežne vykonať 

predbežný pasport sústavy verejného osvetlenia, 
- navrhnúť riešenie potrieb súčasného stavu verejného osvetlenia, 
- vypracovať technicko – ekonomickú štúdiu, navrhnúť opatrenia pre rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia. 
- kvantifikovať  odhad potrebných investičných prostriedkov na rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia a možnosti ich získania s využitím eurofondov, 
 

 
  Ponukovú cenu za uvedený predmet obstarávania,  žiadame predložiť v termíne do 
29.03.2011 do 11.oo na  adresu: Mestský úrad Svidník, odbor výstavby, dopravy, ŽP a RR, 
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená Vaša 
adresa a označenie:  „Svidník – audit VO – neotvárať“.  Ponuková cena je záväzná a bude 
ďalej posudzovaná ako konečná. Cena za uvedenú službu musí byť stanovená v zmysle zákona 
NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platcom  DPH, upozorní vo svojej ponuke. Ak je uchádzač platcom DPH,  za správnosť 
stanovenia výšky DPH zodpovedá výhradne uchádzač. V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH 
všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce bude znášať uchádzač. Objednávateľ 
neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na zabezpečenie predmetu verejného 
obstarávania.   

 
Kritériom pri posudzovaní bude: 
- najnižšia cena   
 
Upozorňujeme Vás, že proti rozhodnutiu o výbere najvhodnejšieho uchádzača zákazkou 

s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade 
nevýhodných ponúk nevybrať ani jednu ponuku.  
 
    S pozdravom 
 

                                                                                        Imrich  B e d n á r 
                                                                                                   vedúci odboru 
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