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 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 
 

Vo Vojanoch, dňa  17.07.2013   
 
 
Doplnenie súťažných podkladov   
_________________________________________________________________________________________     
 
Verejný obstarávateľ Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany (ďalej len „verejný obstarávateľ“)  podľa časti A1 
(ods. 10.4.) súťažných podkladov  – Pokyny na vypracovanie ponuky  týmto  

d o p l ň u j e 
súťažné podklady  v zadávaní zákazky zverejnenej vo  VVO č. 124/2013 pod značkou 10193 – WYP  s názvom  

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany“. 
  

Doplnenie súťažných podkladov sa týka časti súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia 
ceny.  

1. Verejný obstarávateľ týmto poskytuje svetelno-technické výpočty, ktoré sa uvádzajú vo svetelno - 
technickej štúdii.  

2. Podľa projektu má byť použitý diaľkový systém riadenia verejného osvetlenia (SOVO – selektívne 
ovládanie verejného osvetlenia). Diaľkový systém SOVO sa použije po kábli.  

3. Svetelno – technický výpočet musí  byť vypracovaný  autorizovaným projektantom, ktorý je držiteľom 
osvedčenia SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre projektovanie - technické, 
technologické a energetické zariadenie, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností podľa § 45 
zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov). Verejný obstarávateľ uzná aj 
ekvivalentný  doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov  členských štátov 
Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR. 
Uchádzač predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne 
spôsobilej osoby alebo ekvivalentný doklad pre uchádzačov mimo územia SR. 

4. Ponúkané svietidlo musí vyhovovať svojimi parametrami proti poškodeniu vandalizmom a to v  
prevedení min. IK 34, a krytie svietidla musí byť IP 66. 

5. Uvedené certifikáty uvádzané v súťažných podkladoch musia byť doložené iba pre svietidlo. 
6. Verejný obstarávateľ  požaduje oceniť klasickú schému  rozvádzača RVO  typu „HASMA“ alebo jeho 

ekvivalent v plastovom vyhotovení, doplnenú o riadiaci systém SOVO.   
7. Ponúkané svietidlo musí byť polohovateľné ako je uvedené v súťažných podkladoch max. s uhlom do 15 

stupňov, (viď svetelno-technický výpočet)  osvetlenie do horného priestoru – voči oblohe musí byť 
nulové. Sklo svietidla musí byť ploché. 

8. Dĺžka výložníkov je 2m.  
9. Pri ocenení položiek  výložníkov  vo výkaze výmer jedna položka vo výkaze výmer je montážna a druhá 

materiálová položka  („Výložník oceľový – 95ks“ a „Výložník svietidla polohovateľný – 95ks“.) 
 
Zároveň verejný obstarávateľ upovedomuje o zmene lehoty na predkladanie ponúk, táto lehota uplynie dňa 
05.08.2013 o 10.hod. O tejto zmene verejný obstarávateľ vykonal úpravu v pôvodnej výzve a redakčná oprava 
bola publikovaná dňa 19.07.2013 o VVO č. 140/2013.    
 
Štefan Czinke,  starosta obce                                                             
Príloha: svetelno –technický výpočet  


