
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
pre zákazku podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. 

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Drahovce, 922 41 Drahovce, IČO: 
00312461 

Kontaktné miesto: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Klein - starosta, kontakt: 033 / 77 83 133,  0905 329 383 

Verejné obstarávanie zabezpečuje zástupca verejného obstarávateľa: 
NYX s.r.o. Šenkvická cesta 16/O, 902 01  Pezinok, 
Pracovisko: Skladová ul. č. 6, 917 21 Trnava 
Kontakt: nyxsro@gmail.com,  
 0905 598 503 
 

2. Predmet zákazky (názov):   Správa verejného vodovodu v obci Drahovce 
 

3. Opis predmetu zákazky: prevziať do správy obecný vodovod, zabezpečovať činnosť 
odborného zástupcu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách (ďalej len zákon), zabezpečovať odborné prevádzkovanie 
vodnej stavby, sledovať povinnosti vyplývajúce zo zákona, poskytovať súčinnosť pri 
vypracovaní všetkých hlásení súvisiacich s vodnou stavbou – podrobný opis: príloha 
č.1. 

 
4. Druh zákazky: služba, kategória 17, CPV od 70300000 – 4 do 70340000-6 

 
5. Miesto poskytnutia služby: obecný vodovod nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Drahovce, ktorý tvorí zdroj pitnej vody, úpravňa vody, vodojem, rozvodná 
vodovodná sieť vrátene vodovodných prípojok. 

 
6. Lehota dodania zákazky,  trvanie zmluvy: 48 mesiacov 

 
7. Predpokladaná hodnota: 26 400,00 EUR bez DPH 

 

    Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa    
nyxsro@gmail.com 

 
8. Lehota na predkladanie ponúk (dátum, čas): 28.05.2018 do 10.00 hod. 

 
9. Miesto predkladania ponúk: elektronicky  na adresu zástupcu verejného obstarávateľa 

nyxsro@gmail.com 
 

10.  Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena celkom vrátane DPH  
 

11.  Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú 
oprávnení poskytovať danú službu a majú skúsenosti s dodávkou obdobných služieb. Od 



 

úspešného uchádzača sa vyžaduje predloženie kópie príslušných dokladov dodávať 
požadované služby. 

 
12.  Ďalšie požiadavky na spracovanie ponuky: Neplatiči DPH na to, že sú neplatiči DPH 

zvlášť upozornia a  uvedú cenu bez DPH; platcovia DPH uvedú cenu bez DPH aj cenu 
celkom vrátane DPH.   

 
13.  Doporučenie verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ doporučuje obhliadku – 

po telefonickom dohovore so starostom obce  Ing. Jurajom Kleinom – tel. – bod 1. 
 

14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Na ponuky doručené po stanovenej lehote 
sa nebude prihliadať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so 
žiadnym uchádzačom, ak predložené ponuky bude považovať za neprijateľné.  

 
15.  Na predloženie ponúk boli vyzvaní 3 vybraní uchádzači.  

 

 

V Trnave : dňa 22.05.2018 
 
Ing. Milan Kakalík, zástupca verejného obstarávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk „Správa verejného vodovodu v obci Drahovce“ 
 
Opis predmetu zákazky 
 

• Prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi, prevádzkovým 
poriadkom a podmienkami stanovenými na túto prevádzku, rozhodnutiami príslušných 
orgánov verejnej správy. 

• Koordinovať prácu obcou povereného zamestnanca na vodných objektoch podľa 
prevádzkového poriadku. 

• Vykonávať prevádzkovú kontrolu, riadiť  riadnu a pravidelnú údržbu verejného 
vodovodu. 

• Zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia vodovodu podľa skutočného 
vyhotovenia stavby graficky na mapách a to polohu, hĺbku, ako aj ich opis a ich 
zmeny. 

• Stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný 
vodovod. 

• Zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie podľa osobitných 
predpisov. 

• Umožniť v súčinnosti s obcou  prístup k objektom a zariadeniam verejného vodovodu 
osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zák. 442/222 Z.z. v znení neskorších zmien 
a doplnkov alebo iných všeobecne záväzných predpisov  spĺňajúcich kritériá 
ustanovené osobitnými predpismi. 

• Dopĺňať a aktualizovať prevádzkový poriadok. 

• Vydávať stanoviská k výstavbe vodovodov, ktoré budú prevzaté do prevádzky, 
kontrolovať a preberať tieto stavby do prevádzky. 

• Spracovať návrhy na obnovu časti vodovodov alebo na údržbu a opravy stavebnej 
a technologickej časti vodovodu. 

• Kontrolovať terén nad vodovodným potrubím. 

• Zúčastňovať  sa na kontrolách orgánov štátnej správy (IBP, SVI a pod.). 
• Vykonávať a viesť evidenciu o kvalite dodávanej vody. 
• Viesť evidenciu novovybudovaných vodovodných prípojok. 

• Viesť evidenciu montáže, výmeny a demontáže vodomerov. 
• Vypracovávať návrh na prehodnotenie ceny vodného pre regulačný úrad. 

 
 


