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Vec 

Výzva na predkladanie ponúk – „Odber a analýza vzoriek pitnej vody na rok 2020“ 

 

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

predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Odber a analýza vzoriek pitnej vody 

na rok 2020“.  

 

1. Identifikácia obstarávateľa:   

           Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  

       zastúpené : Mgr. Monika Budaiová, konateľom 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. Obstarávateľ je povinný zabezpečovať kontrolu kvality pitnej vody v zmysle vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 

a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskoršieho predpisu č. 97/2018 Z. z.. 

 

 Predmetom zákazky je: 

2.1.1. Minimálna analýza pitnej vody – plánovaná 

2.1.2. Úplná analýza pitnej vody– plánovaná 

2.1.3.  Minimálna analýza pitnej vody – mimoriadna 

2.1.4. Úplná analýza pitnej vody– mimoriadna 

 

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

2.3. Spoločný slovník obstarávania:  

 Hlavný predmet 

 hlavný slovník:  90733100-5 Služby na monitorovanie a kontrolu znečistenia povrchových vôd 
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  Váš list číslo/zo dňa 

 

  Naše číslo 

 

   Vybavuje/kontakt 

Ing. Marcel Balko 

marcel.balko@vshc.sk 

   Hlohovec 

30.9.2019 
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 Doplňujúce predmety 

 Hlavný slovník: 

 71900000-7 Laboratórne služby 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

 

3.1.  odberné miesta  v k.ú. Hlohovec a v k.ú. Šulekovo 

 

4.  Rozsah  predmetu zákazky (požadované množstvo): 

4.1. Rozsah analýz a početnosť odberov pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody bude 

vykonávaný na základe prílohy č. 2 vyhlášky 247/2017 Z.z. (viď príloha). Dezinfekcia pitnej 

vody je zabezpečovaná plynným chlórom. 

 

4.1.1.  Minimálna analýza pitnej vody – plánovaná 

 Počet odberov na 1 odberné miesto: 

 16 (4+3*4) 

 Počet odberných miest: 

 8 

 Celkový počet odberov počas trvania zmluvy: 128 

  

4.1.2 Úplná analýza pitnej vody – plánovaná 

 Počet odberov roku na 1 odberné miesto:  

 2 (1+1*1) 

 Počet odberných miest: 

 8 

 Celkový počet odberov počas trvania zmluvy: 16 

  

4.1.3. Minimálna analýza pitnej vody – mimoriadna 

 Predpokladaný počet, odberné miesto upresnené podľa potreby prevádzkovateľa VV: 

 3 

  

4.1.4. Úplná analýza pitnej vody – mimoriadna 

 Predpokladaný počet, odberné miesto upresnené podľa potreby prevádzkovateľa VV: 

 1 

  

 

POZNÁMKA: 

Pre potreby obstarávania sú uvedené v bodoch 4.1. – 4.4. odhadované počty odberov a 

rozsahy analýz. Výpočty vychádzajú z predpokladu odberu pitnej vody za kalendárny rok na úrovni 

cca 4300m3/deň. V prípade zmeny odberných množstiev budú počty odberov a rozsahy analýz 

vykonané v zmysle platnej legislatívy pri zachovaní jednotkových cien úspešného uchádzača. 

Z uvedeného dôvodu požadujeme uvádzať jednotkové ceny.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť početnosť odberov, rozsah analýz a adries odberných miest 

plánovaných rozborov v zmysle platnej legislatívy.  

Zmluva o dielo sa uzatvorí na obdobie jedného roku. Predpokladaná účinnosť zmluvy je od I/2020 do 

XII/2020. 
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4.2  Požiadavky obstarávateľa: 

4.2.1. Informovanie obstarávateľa o prekročených limitných hodnotách vybraných ukazovateľov 

pitnej vody (okrem mikrobiologických rozborov) do 24 hodín od odberu. 

4.2.2. Odber vzoriek (mimoriadna analýza) obstarávateľ požaduje vykonať do 3 hodín od vzniku 

požiadavky obstarávateľa/prevádzkovateľa. 

4.2.3.  Rozbory pitnej vody obstarávateľ požaduje vykonávať v rozsahu stanovenom vyhláškou 

ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 

a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskoršieho predpisu č. 97/2018     

Z. z.. 

 

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 predmetu zákazky podľa požadovaných položiek 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. 

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 na miesta odberu, terénne 

merania, laboratórne rozbory akreditovaným laboratóriom a vypracovanie protokolov 

z merania.  

 

7.  Lehota dodania predmetu zákazky alebo termín skončenia poskytovania služby: 

  do 31.1.2021 (najneskorší termín pre doručenie výsledkov analýz) 

 

8.  Lehota na predkladanie cenových ponúk do: 

a/   dňa 18.10.2019  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: 

 „Odber a analýza vzoriek pitnej vody“ 

c/   ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. 

d/   cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným 

uchádzača po vzájomnej dohode zmluvných podmienok (podmienky uvedené v tejto výzve 

však musia byť akceptované). 
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9.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 

9.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu spoločnosti.  

9.2. Poskytovateľ/úspešný uchádzač bude poskytovať služby na základe 

objednávateľom/obstarávateľom a poskytovateľovi/úspešnému uchádzačovi poskytnutému 

harmonogramu odberov. 

9.3. Lehota splatnosti faktúr bude 14 dní od ich doručenia obstarávateľovi/objednávateľovi. 

9.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

9.5. Predpokladaná hodnota zákazky 16.500,00 € (šesťnásťtisícpäťsto eur) bez DPH. 

 

10.  Obhliadka miesta dodania zákazky: 

10.1. Vzhľadom na predmet zákazky sa obhliadka nevyžaduje. 

          

11.   Obsah ponuky: 

11.1. Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných 

dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – 

telefón, e-mail, ponukovú cenu ako kalkuláciu ponúknutej ceny s uvedením jednotkových cien. 

11.2. Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu  

11.3. Obstarávateľ požaduje predložiť zoznam minimálne päť zákaziek rovnakého alebo obdobného 

charakteru, ktoré uchádzač v rokoch 2017, 2018 a 2019 realizoval. 

 

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

12.1.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: 

 - najnižšia cena 

(vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na poskytnutie služby dodá 

vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek, ktoré uchádzač zadal) 

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. 

 



 

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
Šafárikova 30  
920 01  Hlohovec 
www.vshc.sk 

Telefón: 033 / 73 201 35    Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. 

Telefón: 033 / 73 201 36    IBAN: SK60 1111 0000 0012 9827 7006 

Email:info@vshc.sk     BIC: UNCRSKBX 

IČO: 36 255 556 DIČ: 2020173705 

 

13. Ostatné informácie 

13.1. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 

obstarávateľom/objednávateľom. Služby sa považujú za poskytovateľom/úspešným 

uchádzačom odovzdané a objednávateľom/obstarávateľom prevzaté dňom podpísania 

preberacieho protokolu poskytovateľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho 

konania. 

13.2. Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

13.2.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti, 

13.2.2 nedostal ani jednu ponuku, 

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

na predkladanie ponúk, 

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

13.3. Obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 

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

13.6. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Monika Budaiová 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

konateľ, riaditeľ 
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Vec 

Odpoveď na otázku uchádzača – „Odber a analýza vzoriek pitnej vody na rok 2020“ 

 

Obstarávateľovi bola doručená otázka k predmetnej výzve 

 

Otázka uchádzača: 

Prosím o upresnenie, ktoré pesticídy sa majú vyhodnocovať vo vzorkách úplného rozboru: 

Malo by ísť o pesticídy v súlade s odporúčaním UVZ 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3715:pesticidy-v-pitnej-

vode&catid=226:pesticidy-v-pitnej-vode 

 

 

Odpoveď obstarávateľa: 

Obstarávateľ požaduje vyhodnocovanie pesticídov vo vzorkách úplného rozboru v odporúčanom 

rozsahu ÚVZSR. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Monika Budaiová 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

konateľ, riaditeľ 
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  Váš list číslo/zo dňa 

 

  Naše číslo 

 

   Vybavuje/kontakt 

Ing. Marcel Balko 

marcel.balko@vshc.sk 

   Hlohovec 

04.10.2019 
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