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SVITAVY 

, , 
CENOV A NABIDKA 

Odborná spolupráce v rámci 
Zadávacího řízení pro výběr dodavatele 

pro obnovu veřejného osvětlení s 
využitím dotace z NPO 2022 
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, 
UVODEM . . . 

Vážený zákazníku, společnost ELECTROSUN, s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti 

kvalitního osvětlení pozemních komunikací ve městech (projektování, světelné návrhy osvětlovacích 

soustav, konzultace a odborné poradenství), si Vám dovoluje předložit nabídku na spolupráci v 

oblasti veřejného osvětlení. 

POSLÁNÍ . . . 

Posláním naší společnosti je stát se pro naše zákazníky odborným 

garantem v oblasti osvětlování. 

ROZSAH POSKYTOV ANÝCH SLUŽEB ... 
Níže uvádíme souhrn služeb, které Vám můžeme nabídnout v rámci řešen í nejrůznějších 

úkolů týkajících se plánování, výběru dodavatele, dozoru při realizaci, prověření kvality realizované 

stavby veřejného osvětlení. Dále se naše společnost specializuje na zpracování standardů správy, 

provozu a údržby veřejného osvětlení. 

Výhodou naší společnosti je nezávislost na vlastních dodávkách staveb, 
které naše společnost nerealizuje. 

NABÍZENÉ SLUŽBY V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ : 
Odborná podpora při změně správce a provozovatele VO 

• Vyhodnocení plnění smluvních závazků 

• Zjištění provozuschopnosti a funkčnosti VO 

• Kontrola kvality digitálního a technického pasportu VO 

• Zmapování kvality prováděné preventivní údržby v souladu s platnou legislativou 

• Technická podpora při převzetí systému zapínání a vypínání VO 

• Kontrola rozsahu a obsahu technické dokumentace ke stavbám VO 

• Prověření dodržování legislativy v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem 

• Kontrola předání přístupů do zařízení 

• Podpora při převzetí vánočního osvětlení 

Koncepční materiály 

• Pasportizace osvětlení včetně analýzy stávajícího stavu 

• Plán obnovy a modernizace osvětlení 

• Optimalizace správy, provozu a servisu osvětlovacích soustav 

• Plán provozu a údržby osvětlení 

• Standardy pro veřejné osvětlen í 
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• Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech 

• Analýza dopravní nehodovosti a kvality osvětlení pozemní komunikace 

• Vyhodnocení vlivu zvýšení kval ity osvětlení pozemních komunikací na nehodovost v 
silničním provozu 

Projekční činnost 

• Vypracování studie proveditelnosti 

• Návrhy řešení osvětlovacích soustav 

• Vypracování projektů osvětlení v jednotlivých stupních 

• Zpracování položkového rozpočtu (výkaz výměr) 

• Vypracování světelných výpočtů pro ověření splnění norem 

Dotace pro VO 

• Monitoring dotačních programů pro VO 

• Zpracování podkladů k žádosti o dotaci 

• Zpracování a podání žádosti o dotaci ve spolupráci s žadatelem 

Výběrová řízení 

• Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele 

• Příprava zadávacích podmínek pro výběrová řízení 

• Kontrola a ověření splnění zadávacích podmínek uchazeči 

Metrologie 

• Měření osvětlení komunikací 

• Měření jasů vozovek jasovou kamerou 

• Měření osvětlení přechodů pro chodce včetně adaptačních zón 

• Ověření parametrů stávajících soustav 

PŘEDMĚTNABÍDKY ... 
Předmětem nabídky je zaj ištění odborné spolupráce v rámci Zadávacího řízení na výběr 

dodavatele pro obnovu veřejného osvětlení s využitím dotace z Národního plánu obnovy

komponenta 2.2.2. s cílem prověření souladu navrhovaného řešení doručených nabídek v rámci 

zadávacího řízení s Podmínkami poskytovatele dotace (v případě nesplnění těchto požadavků by 
byla odejmuta dotace v plné výši - viz či .F, odst 1, písm a) Podmínek) 

Konkrétní rozsah předpokládané odborné spolupráce zahrnuje: 

Zadávací dokumentace 

Zpracování Zadávací dokumentace v souladu s požadavky Zadavatele a zpracované Technické 

dokumentace. 

Předmětem této části nabídky je dále zajištění souladu s parametry vložené do žádosti o 

dotaci z Národního plánu obnovy- komponenta 2.2.2. 
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Výzva 

• Zpracování předmětu veřejné zakázky 

• Zpracování požadavků v oblasti Technické kvalifikace 

• Zpracování návrhu multikriteriálního hodnocení nabídek dělených do dvou částí (kvalita, cena) 

• Zpracování přesného popisu Způsobu hodnocení všech kritérií 

• Požadavky na zpracování Nabídky (včetně definování požadovaných podkladů ke kontrole 

nabídek). 

• Zajištěn í finální celkové kontroly obsahu Výzvy 

Přílohy Výzvy 

• Soupis prací a dodávek (slepý rozpočet) 

• Technická dokumentace 

• Podklady pro světelně-technické výpočty všech použitých konfigurací 

• Parametry svítidel (k vyplnění a podpisu ze strany uchazeče) 

• Specifikace svítidel (k vyplnění technických parametrů všech použitých konfigurací) 

Zadávací řízení 

Aktivní spolupráce při realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

s cílem budoucího naplnění požadovaných indikátorů ze strany poskytovatele dotace. Předmětem 

této části nabídky jsou následující činnosti: 

• Poskytování technických konzultací 

• Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdrženého dotazu ze strany uchazečů 

• Účast na otevírání nabídek 

• Realizace vyhodnocení nabídek v souladu s požadavky Zadavatele 

• Zpracování výsledku multikriteriálního hodnocení 

• Zpracování Odborného posouzení z hodnocení nabídek 

Předmět nabídky neobsahuje případné laboratorní měření svítidel prokazující shodu 

s navrhovaným řešením, které je ve výjimečných případech potřeba zajistit pro zajištění odborné 

garance budoucího splnění podmínek dotace. 

, 
VSTUPNI PODKLADY ... 

Ke zpracování předmětu nabídky budou využity nebo ze strany objednatele předány 

následující podklady: 

a) Energetický posudek zpracovaný pro žádost o dotaci 

b) Technické řešení výměny svítidel včetně světelných výpočtů 

c) Výkaz výměr (položkový rozpočet) zpracovaný pro žádost o dotaci 

d) Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT (obecná ustanovení) 
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POSTUP REALIZACE ... 
• Zpracování technické části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele 30 dnů 

21 dnů • Odborné posouzení nabídek 

NABÍDKOV Á CENA . .. 
Kalkulace ... 

Cenová nabídka je rozdělena na jednotlivé části: 

Zadávací dokumentace 

Cena za realizaci dOa 

DPH 

Celkem s DPH 

Zadávací řízení 

Cena za realizaci díla 

DPH 

Celkem s DPH 

Platnost nabídky je do 31. 3. 2023 

PLA TEBNÍ PODMÍNKY ... 

21760,00Kč 

4569,60Kč 

26329,60Kč 

28380,00Kč 

5959,80 Kč 

34339,80Kč 

Výše uvedené částky budou fakturovány vždy po předání a převzetí předmětu nabídky 

příslušné části se splatností 14 dní. 

ZÁVĚREM ... 
Je nám ctí mít možnost nabídnout Vám naše služby. V případě potřeby dopracujeme na 

základě vašich podnětů a připomínek předmětnou část naší nabídky. 

Za správnou a úplnou nabídku zodpovídá: 

e-mail: 

mob.: 

V Bobnici dne: 9. 1. 2023 
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