
       Obec TURŇA NAD BODVOU 
Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovakia 

Č.p.: TUR2018/0611-5 

 
 

Prieskum trhu -Výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka s nízkou hodnotou Stavebné práce  

Zákazka nie bežne dostupná na trhu; použitý postup zadávania zákazky podľa § 117 ZVO. 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov verejného obstarávateľa: Obec Turňa nad Bodvou 

Sídlo: Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Atila  O r a v e c z,  starosta obce  

IČO: 00 691 313   

DIČ: 2020751568  

IČ DPH: -----------  Nie je platiteľ DPH     

Tel.: +421 55 466 21 38             

E-mail: turna@turnanadbodvou.sk 

Internetová stránka: http://www.turnanadbodvou.sk/ 

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s. - pobočka Košice    

IBAN: SK43 5600 0000 0004 0162 5001    

               

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rybnikár 

Kontakty: E-mail: precizia@precizia.sk   Tel.: 0918 510 955 

 

2. Názov zákazky, CPV 

 

           „Elektrické prípojky NN“ 

 

CPV: 45310000-3 

 

3. Predmet zákazky 
 

            Vybudovanie elektrických prípojok pre výdajníky na vodu v Obci Turňa nad Bodvou. 

 

4. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

             

Zákazka rieši pripojenie nových elektromerových rozvádzačov na distribučnú sieť VSD 

a.s. Nové odberné miesto bude slúžiť na napájanie verejných výdajníkov pitnej vody.  

Jednofázový elektromerový rozvádzač napájaný z distribučnej siete zo vzdušného 

vedenia AlFe 4x35 odbočkou káblom NAYY-J 4x25, kde na podpernom bode na 

verejnom priestranstve je osadená plastová skrinka SPP1 s poistkami 1x PHN000/10A s 

charakteristikou gg. Poistková skrinka na stĺpe je upevnená nerezovou páskou 

BANDIMEX B 203, rozmer 9,5x0,64 mm zo sponou 9,5mm) vo výške cca. 3m na 
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terénom. Jednofázový elektromerový rozvádzač (ďalej ako: ,,RE,,) značky HASMA, 

model: RE 1.1. F403 W 6 P2, RE umiestnený na originálnom pilieri – súčasť RE a so 

zámkom v súlade s STN 35 9754, (spodný okraj na min. 600 mm nad upraveným 

terénom) na cca. 1000 mm od podperného bodu VSD a.s. na verejne prístupnom mieste. 

Zemné práce pozostávajú z výkopu a zásypu cca 1000 mm ryhy pre uloženie kábla 

CYKY-J 3x2,5. Navrhovaný kábel uloží sa vo voľnom teréne v plastovej ochrannej 

trubke v hĺbke minimálne 700 mm na pieskové lôžko na hrúbky min. 80 až 100 mm. 

Kábel zasype sa vrstvou jemného piesku o hrúbke vrstvy minimálne 80 mm a nad 

zasypané káblové vedenie v vzdialenosti minimálne 200mm vloží sa výstražná fólia.  

V RE inštalovaný hlavný jednopólový istič s nominálnym prúdom 6A, s vypínacou 

charakteristikou B, monitorovacie prúdové relé s označením PRI-51/8 od výrobcu ELKO 

EP s nastaviteľným prúdovým rozsahom (od 0,8 do 8 A s oneskorením 0,5 až 10 sek.) a 

prúdový chránič s nadprúdovou ochranou (In=6A, charak.B) s rozdielovým vypínacím 

prúdom 30mA 
Podrobnejšie informácie v prílohách k tejto výzve na predloženie ponuky. 

Ak sú v opise predmetu zákazky alebo v prílohách k výzve  uvedené technické 

požiadavky, odvolávajúce sa na konkrétneho výrobcu, typ, značku, možno použiť aj 

ekvivalent. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania  
 

Zmluva o dielo. 

 

6. Obhliadka 
 

Verejný obstarávateľ umožní vykonanie obhliadky miesta realizácie zákazky. V prípade 

záujmu o obhliadku si  môžu záujemcovia dohodnúť termín obhliadky na telefónnom 

čísle: 0554662101 alebo 0917 996 095. 

 

7.  Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenia 

 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky - vyžaduje predložiť ponuku 

na celý predmet zákazky.  Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.        

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky 

   

2 998,28 bez DPH.       

 

9.  Miesto plnenia 

 

Obec Turňa nad Bodvou.  

 

10.  Lehota na dodanie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy 

 

Do 30.11.2018.  

 

11. Lehota viazanosti ponúk 

  

30.10.2018 

 

12. Súťažné podklady 



            Súťažné podklady nie sú vypracované.  

Opis predmetu zákazky  a informácie potrebné pre vypracovanie ponuky sú uvedené vo 

výzve, v prílohách k tejto výzve a v návrhu zmluvy o dielo v prílohe k tejto výzve. 

 

13. Financovanie predmetu zákazky 
  

Zákazka bude financovaná  z fondov Európskej únie, z  NFP získaných na realizáciu 

aktivít projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Turňa 

nad Bodvou,  Kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a z finančných prostriedkov 

verejného obstarávateľa. Fakturácia sa vykoná až po odovzdaní/prevzatí  predmetu 

zákazky. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk 
 

26.9.2018 do 12:00 h. 

  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia   

ponúk 

 

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: Cena s DPH.  

                          Pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na   

vyhodnocovanie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, 

ponuka s najbližšou vyššou cenou na druhom  mieste v poradí, ...,  ponuka s najvyššou 

cenou na poslednom mieste v poradí.  

Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia 

ponuku, bude informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslaná na ich e-mailovú 

adresu. 

 

16. Podmienky účasti 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“).  

 

17. Obsah ponuky a predkladanie ponuky 

   

            Ponuka musí obsahovať:  

1. Návrh na plnenie kritéria – Ponuka - vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve  

            2. Návrh zmluvy o dielo 

            3. Vypracované rozpočty v listinnej forme + v elektronickej forme na CD nosiči dát  

            4. Kópiu dokladu, na preukázanie splnenia podmienky účasti (§ 32 ods.1 písm. e)) ZVO. 

 

Ponuka sa predkladá v lehote na predkladanie ponúk, v uzavretom obale s uvedením 

obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača, adresy verejného obstarávateľa a s označením: 

„Súťaž – Elektrické prípojky NN – Neotvárať“ 

 

Ponuka sa predkladá  na adresu verejného obstarávateľa:  

Obec Turňa nad Bodvou 

Moldavská cesta č. 419/49 

044 02  Turňa nad Bodvou 



18. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  
 

Ponuky sa budú otvárať a vyhodnocovať dňa  26.9.2018 o 14:00 h.  

            Vyhodnocovanie ponúk je neverejné; neriadi  § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

     19. Zhotoviteľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho predmetom  

           obstarávaniakedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to  

           oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im potrebnú účinnosť. 

                       

      20. Osoba poverená na realizáciu verejného obstarávania a pre styk so záujemcami a  

            uchádzačmi:  

 

Ing. Juraj Rybnikár,  +421918510955, precizia@precizia.sk 

 

 

 

Turňa nad Bodvou 18.9.2017 

 

                                                                                                                   Mgr. Atila Oravecz, v.z. 

                                           starosta obce                                                                
 

 

Prílohy: Cenová ponuka - Ponuka kritéria 

              Projektová dokumentácia, Zadania 

              Návrh zmluvy o dielo 
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Príloha č. 1  Č.p.: TUR2018/0611-5 

 

 

 

 

Cenová ponuka - Ponuka kritéria 

 
na zákazku: 

„Elektrické prípojky NN  “ 

 
 

 

 

Elektrické prípojky NN   

Cena  

bez DPH 

[€] 

DPH  

% 

DPH 

 

[€] 

Cena  

s DPH 

[€] 

Kvetná  

 

   

Školská  

 

   

Vodná  

 

   

Sídlisko Cementár  

 

   

Cena spolu  

 

   

 

Sme    Nie sme  platiteľmi DPH.       * Nehodiace sa škrtnite 

 

 

Obchodné meno uchádzača:   

 

............................................................................................................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania:  

 

............................................................................................................................................ 

          

          IČO: ......................................  

 

E-mailová adresa: ..................................................  

 

Tel., mobil: ............................................. 

 

Dátum: .......................... 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:   
......................................................................... 

                                                                                       (meno, priezvisko, podpis)         

 

 

 
 


