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

Č.p.: TUR2018/0610-5 

 
 

Prieskum trhu -Výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Zákazka s nízkou hodnotou  

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    

Číslo účtu.: 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 

 

           „Vodovodné prípojky a prístavky“ a  „Zastrešenia na výdajníky na vodu“ 

 

            CPV: 45000000-7 

 

3. Predmet zákazky 
 

            Vybudovanie vodovodných prípojok a prístavkov– zastrešení na výdajníky na vodu 

v Obci Turňa nad Bodvou. 

 

4. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

      Stavebné práce budú vykonané za účelom napojenia štyroch miest odberov vody pre  

      obyvateľov  na verejný vodovod – 4 vodovodné prípojky. Projekt nerieši napojenie dažďovej    

       vody, odkanalizovanie objektov. Účelom je dostať pitnú vodu pre 4 lokality v Turni nad 

       Bodvou, kde nie je možné priame zásobovanie pitnou vodou, ale je navrhované alternatívne                

       zásobovanie za pomoci tzv, výdajníkov vody - automatov.       

      Stavebné práce zahŕňajú aj vybudovanie prístavby – zastrešenia výdajníkov na vodu. 
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            Vodovodné prípojky - 4 ks 

Vodovodné prípojky budú napojené na verejný vodovod cez novovybudované 

vodomerné šachty ø 1000. Vodovodnou prípojkou sa rozumie úsek potrubia od miesta 

odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo 

nehnuteľnosť s výnimkou meradla.  Materiál vodovodnej prípojky je HDPE  PN10, 

32x3,0. Napojenie na verejný vodovod bude za prevádzky pod tlakom, navŕtaním. Stena 

vodomernej šachty musí byť min. 1,65 m od osi potrubia verejného vodovodu – ochranné 

pásmo 1,5 m Vodovodná prípojka je ukončená vo vodomernej šachte umiestnenej pred 

objektom investora (typ a umiestnenie podľa výkresovej dokumentácie). Vodomerná 

šachta bude nová prefabrikovaná, plastová s priemerom 1000 mm,  s kompletnou 

výbavou podľa PD. Všetky prechody cez stavebné konštrukcie a pod základom je 

potrebné opatriť chráničkou (chránička DN 108). Podrobnejšie informácie v prílohách 

k tejto výzve na predloženie ponuky. 

 

Prístavok na výdajník na vodu – 4 ks 

(Prístavba  - zastrešenie výdajníkov na vodu) 

Objekt bude založený na základových pásoch. Výkopy sa vymerajú a zrealizujú podľa 

výkresu základov. 

 Zvislé konštrukcie sú podrobne zdokumentované v stavebných výkresoch, pôdorysoch. 

Nosné murivo objektu je navrhnuté z o šalovacích tvárnic s výplňou betónom s 

armatúrou. V predpísanej výške sa navrhuje aplikácia stierkovej izolácie. Následne z 

oboch strán sa na povrchy aplikuje armovacia stierka + sklotextilná mriežka + príslušná 

tenkovrstvá omietka alebo keramický obklad. 

Zvislé konštrukcie sú podrobne rozpracované vo výkresovej časti - 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 

   

15 903,24 bez DPH      (Prípojky 10 148,80 €  +  Prístavby zastrešenia výdajníkov 5 754,44 €) 

 

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, preukazujúci splnenie 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 – Vodovodné prípojky – 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 13:30 h.  

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

 

      19. Ostatné informácie 

 

Úspešný uchádzač - zhotoviteľ bude povinný zaviazať sa, že počas doby realizácie 

stavebných prác zamestná podľa   zákona č. 311/2001    Z. z.   (Zákonník práce) 

minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná 

 Zhotoviteľ bude povinný zaviazať sa, na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa 

zamestnať minimálne jednu osobu spĺňajúcu predpoklady podľa predchádzajúceho  bodu 

9.6. písm. a) a b), a to  predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. 

pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení 

uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce). 

 
Zhotoviteľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovovaným  dielom 

kedykoľvek 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.: TUR2018/0610-5 

 

 

 

 

Cenová ponuka - Ponuka kritéria 

 
na zákazku: 

„Vodovodné prípojky a prístavky – zastrešenia na výdajníky na vodu“ 

 
 

 Cena  

bez DPH 

[€] 

DPH  

% 

DPH 

 

[€] 

Cena  

s DPH 

[€] 

Vodovodné prípojky   

 

   

Prístavky - zastrešenia na výdajníky na vodu  

 

   

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)         

 

 

 
 


