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

Č.p.: TUR2018/0612-5 

 

Prieskum trhu -Výzva na predkladanie ponúk  

Zákazka na dodanie tovaru 

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 

 

           „Výdajníky pitnej vody“ 

 

           CPV: 42933000-5, 48110000-2 

 

3. Predmet zákazky 
 

Predmetom zákazky je dodanie štyroch kusov výdajníkov pitnej vody s prietokom  12L/min., 

vodomera s vysielačom impulzov, nerezového roštu, uzamykateľný kryt, pevnostný rám, otváracie 

veko zámok, zabezpečenie proti zamŕzaniu vody, softvér do PC ( pre spracovanie čipov, čítačka 

kariet - čipov pre nabíjanie, čipy ( v tvare kľúčenka alebo karty,...) – 200 ks,  dodanie, montáž, 

inštalácia softvérového zariadenia, uvedenie do prevádzky. 

 

 

             Požiadavky na predmet zákazky 

             

Užívateľ si na obecnom úrade zakúpi čip, ktorý má podobu prívesku na kľúče alebo v inom 

vyhotovení (napr. karta, ...).  
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Tento čip je možno nabiť na ľubovoľnú čiastku. Toto nabíjanie sa deje pomocou stolnej čítačky 

čipov, ktorá musí byt pomocou USB spojenia s PC. SW požiadavka na PC je Windows 2000 a 

novšia.  

Sprostredkovateľ si na čítačke čipu nastaví cenu, ktorá má byť z čipu odčítaná. Užívateľ priloží čip 

ku čítačke, z čítačky je odčítaná hodnota jedného impulzu. Tuto hodnotu si môže sprostredkovateľ 

nastaviť ľubovoľné. Za tento impulz dostane užívateľ skorej nastavenú dávku vody - 10 litrov. 

Zároveň sa na stĺpovom indikátore rozsvieti 10 diód, ktoré budú postupne zhasínať - po vytečení 

každého litru zhasne jeden dielik (alebo iný jednoduchý indikátor vytečeného množstva vody). 

Užívateľ si môže tečenie vody kedykoľvek zastaviť stlačením antivandalového tlačidla a ďalším 

stlačením vodu opäť pustiť. Po zhasnutí všetkých dielikov sa vypne elektromagnetický ventil a 

odber ďalšej vody nie je možný.  

Pokiaľ užívateľ nespotrebuje všetku vodu, zostane na indikátore svietiť odpovedajúce množstvo 

čiarok. Pokiaľ niekto priloží čip ku čítačke, tak sa nič nestane, čítačka je aktívna len vtedy, pokiaľ je 

vyčerpaná celá zaplatená voda. To je z dôvodu jednoduchej indikácie (nechcem používať displej, 

ktorý je ľahko zničiteľný) a z dôvodu predchádzaní reklamáciám. Keby bolo možno čipom 

kedykoľvek navýšiť zaplatenú dávku, tak by pri niekoľkonásobnom priložení čipu mohlo dôjde 

omylom k zaplateniu dávky o ktorou užívateľ nemá záujem. Zároveň by pri absencii displeja bola 

zložitá indikácia zaplatenia dávky.  

Mechanické prevedenie: nosný nerezový plech hr. 5 mm o rozmeroch cca 150 x 200 mm, v ktorom 

bude osadená čítačka čipu chránená tvrdeným plastom, antivandalové tlačidlo a indikácia.  

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. 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania  
 

Kúpna zmluva. 

 

5. 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. 

 

6.  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.        

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

   

27 782,00 bez DPH       

 

8.  Miesto plnenia 

 

Obec Turňa nad Bodvou.  

 

9.  Lehota na dodanie predmetu zákazky  

 

Do 28.12.2018.  



 

10. Lehota viazanosti ponúk 

  

30.10.2018 

 

11. Súťažné podklady 

 

Súťažné podklady nie sú vypracované.  

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

 

12. 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. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk 
 

26.9.2018 do 12:00 h. 

  

14. 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. 

 

15. 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“).  

 

16. 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 

            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 – Výdajníky pitnej vody – Neotvárať“ 



 

Ponuka sa predkladá  na adresu verejného obstarávateľa:  

Obec Turňa nad Bodvou 

Moldavská cesta č. 419/49 

044 02  Turňa nad Bodvou 
 

17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  
 

Ponuky sa budú otvárať a vyhodnocovať dňa  26.9.2018 o 13:00 h.  

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

 

      18. Ostatné informácie 

 
Predávajúci bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho predmetom obstarávania kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im potrebnú účinnosť. 
 

 

       19. 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 

              Požiadavky na výdajníky vody ... 

              Technická správa 

              Návrh kúpnej zmluvy. 
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Príloha č. 1  Č.p.: TUR2018/0612-5 

 

Cenová ponuka - Ponuka kritéria 

na zákazku: 

„Výdajníky pitnej vody“ 

 
 

 Jednotková 

cena 

bez DPH 

 

€ 

Množstvo 

 

 

 

ks 

Cena  bez DPH 

za požadované 

množstvo 

 

€ 

DPH 

 

 

 

% 

DPH 

za požadované 

množstvo 

 

€ 

Cena   s DPH  

za požadované 

množstvo 

 

€ 

Výdajník 

vody 

 

 4     

Softvér + 

tech. 

Zariadenia 

 1     

 

Čipy 

 200     

Dodávka a 

montráž 

 

 4     

Cena  

spolu 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxx 

  

xxxxxxxxxx 

  

 

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                        
 


