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Vec 

Výzva na predkladanie ponúk – „Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete – 

2. etapa“ 

 

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na  

predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov: „Rozšírenie systému stáleho 

akustického merania vodovodnej siete – 2. etapa“.  

 

1. Identifikácia obstarávateľa:   

           Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  

       zastúpenie: Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti       

       IČO:  36 255 556 

       sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  

       tel. č:  +42133 7320135 

       e-mail: info@vshc.sk 

 obstarávateľ je prevádzkovateľ verejného vodovodu v meste Hlohovec a v m.č. Šulekovo 

   

2.   Stručný opis predmetu zákazky: 

2.1. Predmetom zákazky je dodávka tovarov. Systém stáleho akustického merania vodovodnej siete 

sleduje a napomáha lokalizovať nežiaduce šumy (možné poruchy) v distribučnej vodovodnej 

sieti. 

2.2. Podrobnejší rozsah predmetu zákazky a požiadaviek je uvedený v časti 4. tejto výzvy.  

2.3. Spoločný slovník obstarávania:  

 Hlavný predmet 

 32581000-9 Zariadenia na prenos údajov  

 Doplnkový slovník tovarov: 

 FG05-4 Na priemyselné použitie  

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

3.1.  Dodávka tovarov do sídla obstarávateľa. 
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4.  Rozsah  predmetu zákazky (požadované množstvo): 

4.1. Dodávka loggerov šumu možnosťou automatickej synchronizácie a korelácie (vrátane SIM 

karty s predplatenou dátovou službou a pripojovacieho príslušenstva) kompatibilných s 

jestvujúcim systémom PrimeWeb. 

 

Všeobecná špecifikácia loggeru šumu - dátového zariadenia s akustickým detekčným 

a korelačným systémom: 

Komunikácia:   GPRS, 3G 

Snímač:    hydrofón – sonda pre zaplavenie vodou  

Príslušenstvo:   matica k hydrantu DN80 s redukciou 1“ 

Alarmy:    áno (porucha, stav batérie, nízky kredit) 

Dáta: prenos šumov (zvukových záznamov), denné záznamy 

úrovne poruchových stavov snímača 

Interval záznamu:  meranie nočných prietokov v 3 epochách v intervale 1s  

Kompatibilita s PrimeWeb: podmienkou 

Korelačná funkcia: jednoduchá korelácia, multikorelácia (zadávanie parametrov 

cez PrimeWeb) 

Filtre korelácie:   manuálny, adaptívny 

Anténa: áno, dvojkanálová (synchronizačná a komunikačná), 1,5m 

s magnetom 

Krytie:    IP68 

Integrovaná batéria:  áno, výdrž batérie 3 rokov v závislosti od signálu 

SIM karta:   áno 

Poskytované dátové služby: po dobu dvoch rokov 

  

Počet  loggerov:   30 ks 

 

4.2. Kľúč na osádzanie snímačov na hydrant. 

 

 Počet kusov:   1ks 

 

5.  Možnosť predloženia cenovej ponuky na  predmet zákazky: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Obstarávateľ neumožňuje predložiť 

variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

6.  Spôsob tvorby ceny: 

6.1. Obstarávateľ požaduje spracovať cenu celého predmetu zákazky podľa technického návrhu 

vypracovaného uchádzačom o zákazku po vykonaní obhliadky miesta realizácie zákazky, s 

vyjadrením  navrhovanej zmluvnej ceny celkom  v EUR bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH v 

EUR a  navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH. 

6.2.  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 

6.3. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 

registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto 

skutočnosť v ponuke. 
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6.4. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by 

uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto cena by v 

konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí obstarávateľ v zmysle zákona o dani z 

pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný kalendárny mesiac resp.  

štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského štátu 

Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke 

uviesť v zmysle bodu 6.1. 

6.5.  Do ceny obstarávateľ požaduje zahrnúť i náklady na dopravu a skladovanie tovarov, pomocný 

inštalačný materiálu, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame 

náklady súvisiace s realizáciou  zákazky v zmysle bodu 4. tejto výzvy. Obstarávateľ požaduje 

zahrnúť do ceny náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje 

užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.  

 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky : 

  Najneskôr do 10.12.2020. 

 

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do: 

a/   dňa 4.9.2020  do 11.00 hod. 

b/   doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy,  alebo osobne na tej istej adrese s 

označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky: 

 „Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete – 2. etapa“ 

c/   ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

d/   cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dodávke 

tovarov s úspešným uchádzačom po vzájomnej dohode zmluvných podmienok (podmienky 

uvedené v tejto výzve však musia byť akceptované). 

 

9.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 

9.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu spoločnosti. 

9.2. Predpokladaná hodnota zákazky:  100.000,00  € s DPH (slovom stotisíc eur) 

 

10.  Obhliadka: 

10.1. Vzhľadom na skutočnosť, že zákazku tvorí dodávka tovarov, obhliadka sa nevyžaduje. 

 

11.   Obsah ponuky: 

11.1.  Titulný – obsahový list s navrhovanou zmluvnou cenou bez a s DPH s prípadným uvedením 

iných skutočností podľa bodov 6.2., 6.3. a 6.4.. Ďalej bude v titulnom liste uvedený menný 

zoznam všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy 

uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail. 

11.2. Kópia dokladu o oprávnení predávať tovar alebo platné potvrdenie Úradu pre verejné 

obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo poskytne verejnému 

obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad pre verejné obstarávanie vydal Výpis zo 

zoznamu podnikateľov/hospodárskych subjektov s uvedením registračného čísla, dátumu 

vyhotovenia a platnosti Výpisu.   

 

12.  Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk: 

12.1.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: 
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  - najnižšia cena 

(vyhodnocovaná cena bude cena, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru dodá vrátane DPH t. j. 

súčet všetkých položiek) 

12.2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde 

úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Uchádzač uvedie 

celkovú ponukovú cenu v EUR  s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH,  na túto 

skutočnosť  upozorní a pre vyhodnotenie platí jeho ponúknutá celková cena za celý predmet 

zákazky. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením poradového čísla predloženej 

súťažnej  ponuky podľa príslušnej celkovej ponukovej ceny za celý predmet zákazky, uvedenej 

v ponuke. Na prvé miesto v poradí s poradovým číslom 1. bude umiestnená súťažná ponuka 

uchádzača s najnižšou ponukovou celkovou cenou a na ďalších miestach budú postupne 

umiestnené súťažné ponuky uchádzačov v poradí podľa ponukovej ceny a to od ponuky s 

druhou nižšou ponukovou celkovou cenou za predmet zákazky až po ponuku s najvyššou 

ponukovou celkovou cenou. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého doručená 

ponuka sa umiestni na prvom mieste,  bude mať pridelené poradové číslo 1. a ktorá obsahuje  z 

predložených ponúk najnižšiu celkovú cenu. Poradie ostatných  uchádzačov je dané 

poradovým číslom prideleným podľa celkovej ceny zákazky. V prípade rovnakej navrhovanej 

zmluvnej ceny,  bude uzavretá  zmluva s uchádzačom, ktorého ponuka bude doručená 

obstarávateľovi skôr. 

12.3. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti 

ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom 

mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty 

viazanosti, bude zmluva o dielo uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na 

treťom mieste. Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady 

škody. 

 

13. Ostatné informácie 

13.1. Obstarávateľ požaduje záručnú dobu 2 roky. 

13.2. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia tovaru 

obstarávateľom/objednávateľom. 

13.3. Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

13.3.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti, 

13.3.2 nedostal ani jednu ponuku, 

13.3.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám obstarávateľa uvedených vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

13.3.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.  

13.4. Obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 

13.5. Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky.  

13.6. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2020 

 

 

  

 

Ing. Beatrix Kopcová 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

konateľka, riaditeľka 

 


