
Výberové konanie 

OBEC PROSIEK 
so sídlom Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO 00315729, 

vyhlasuje výberové konanie 

na podanie návrhu podmienok poskytovania služieb správy a údržbu verejného osvetlenia. 
Fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené požiadavky na
výkon  činnosti,  a  to  poskytovania  služieb  správy  a  údržby  verejného  osvetlenia,  disponuje
zodpovedajúcim materiálnym a personálnym vybavením a má uzatvorenú poistnú zmluvu v prípade
poistenej udalosti súvisiacej s výkonom jej činností pre vyhlasovateľa môže vyhlasovateľovi zaslať
návrh podmienok spolu s predbežným návrhom zmluvy na adresu vyhlasovateľa. 

Termín pre podanie návrhov : najneskôr do 28. februára 2023 V uvedenom termíne musia byť
návrhy podmienok spolu s predbežným návrhom zmluvy doručené na vyššie uvedenú adresu. K
návrhom doručeným neskôr sa nebude prihliadať. 

Návrh podmienok musí obsahovať : 
1. označenie osoby navrhovateľa
a ) fyzická osoba : meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska
príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu. 
b ) právnická osoba : názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby ( osôb ),
ktorá je ( sú členmi ) štatutárnym orgánom, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ
DPH ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa žiadosť
podáva  za  právnickú  osobu  pred  jej  vznikom,  použije  sa  ustanovenie  predchádzajúcej  vety
primerane. 
2. K návrhu sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov ( napr.
výpis zo ŽR, OR, a pod. ).
3. Popis rozsahu poskytovaných činností so zameraním na údržba osvetlenia
4.  K návrhu  priložiť  cenovú  ponuku  za  výkon  činnosti  poskytovania  služieb  správy  a  údržby
verejného  osvetlenia  podľa  jednotlivých  položiek  alebo  paušálne,  ktorá  bude  rozhodujúca  pri
výbere budúceho zmluvného partnera.
5. Náklady spojené s vypracovaním návrhu podmienok na uzatvorenie zmluvy znáša záujemca.
6.  Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  toto  výberové  konanie  bez  uvedenia  dôvodu  alebo
predložené ponuky aj jednotlivo alebo všetky odmietnuť, a to bez nároku záujemcu na náhradu
nákladov, ktoré mu v súvislosti s týmto výberovým konaním vznikli.
7.  Toto  výberové  konanie  sa  nepovažuje  za  verejnú  obchodnú  súťaž  v  zmysle  §  281  a  nasl.
Obchodného  zákonníka  ani  za  verejný  návrh  na  uzavretie  zmluvy  v  zmysle  §  276  a  nasl.
Obchodného zákonníka.

Ostatné informácie :  Pred podaním návrhu ponuky do výberového konania je potrebné, aby sa
záujemca osobne oboznámil s technickým stavom objektov, v ktorých správu a údržbu by mal na
základe  zmluvy poskytovať  vyhlasovateľovi.  Pre  prehliadku objektov a  poskytnutie  potrebných
informácií volajte na tel. č. +421 918 947 475 v čase pondelok - utorok,  e-mail: info@prosiek.sk 




