
                                                                                                                            

 

 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:  obec Raková 
S í d l o:  Obec Raková, Raková 140 PSČ: 023 51 Raková 
Zastúpený: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 
IČO:  00 314 234  
DIČ:     2020553216 
Telefón:  +421 41 434 1055 
 

  
(2) Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie 

Mgr. Anton Heglas, Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51 Raková  
Tel. kontakt: 0905/609130 
E-mail: anton.heglas@rakova.sk 

 
 
(3) Názov predmetu zákazky: Solárny systém na napájanie osvetlenia 
 

Predmetom zákazky je dodávka šiestich solárnych systémov na napájanie osvetlenia:  

(3.1) Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka  šiestich kusov solárnych systémov na napájanie osvetlenia s parametrami: 

Solárny monokryštalický panel min. 50Wp 

Sada 5m kábla s konektorom MC4 

Sada káblov s poistkou 15A na pripojenie regulátora k batérii 

Regulátor EPEVER LS0512EU s USB nabíjačkou 

Solárna batéria gelová  AGM Super Cycle min 25Ah 

 

 

(3.2) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 965,76  EUR 

 
(4) Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je 

rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku v rámci 
predmetu zákazky 
 

(5) Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
 

(5.1)  Miesto dodania: Obec Raková,  
(5.2) Termín dodania: najneskôr do 3 mesiacov od vystavenia objednávky 
 

(6) Typ zmluvného vzťahu : Objednávka 
 
(7) Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke: 

 
a) identifikačné údaje o uchádzačovi 



                                                                                                                            

 

 

b) návrh na plnenie kritérií – celková cena v EUR vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom), 
vypracovaný v zmysle prílohy č.1 „Návrh na plnenie kritérií 

 
(8) Lehota na predloženie ponúk : 18.2.2022 

Ponuka musí byť doručená písomne, elektronicky na e-mailovú adresu: anton.heglas@rakova.sk 
 

 
(9) Podmienky financovania zákazky : Finančný príspevok v rámci projektu financovaného z Integrovaného 

regionálneho operačného programu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť  objednávku len 
v prípade schválenia žiadosti o finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu. 

 
 
 
(10) Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
 
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena v EUR vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena 
celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane 
DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien. 
 
(11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
 
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa. 
 
V Rakovej, dňa 24.1.2022 
 
Vypracoval: Mgr. Anton Heglas 
 
 
 
 
          ___________________________ 

                                    Mgr. Anton Heglas 
        starosta obce 

  



                                                                                                                            

 

 

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií 

 

   Prí loha č.  1 -  Návrh na plnenie kr i téria  
 
Predmet zákazky s nízkou hodnotou : „Solárny systém na napájanie osvetlenia“ 

Údaje uchádzača:  

Obchodný názov:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

e-mail:  

 

Názov 
Typové označenie 

výrobku 
Počet 
kusov 

Jednotková 
cena bez DPH 

Cena spolu bez 
DPH 

Solárny systém na napájanie 
osvetlenia podľa opisu 
v predmete zakázky 

 6   

Cena spolu bez DPH  
DPH   

Cena spolu s DPH  

*Oslovený subjekt - uchádzač uvedie či je / nie je platcom DPH. 
 
Súhlasím s tým, aby bola táto cenová ponuka vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak 
to bude uplatniteľné: áno/nie* 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ..............................., dňa ................                      Podpis (prípadne pečiatka)1:  
 

 

 

 
1
  Podpis hospodárskeho subjektu, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene hospodárskeho subjektu, v súlade s dokladom o oprávnení 

podnikať, alebo zástupcom hospodárskeho subjektu, oprávneným konať v mene hospodárskeho subjektu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne 

písomné plnomocenstvo pre zástupcu hospodárskeho subjektu podpísané hospodárskym subjektom. 


