
 
O B E C   H R U B Ý   Š Ú R 

903 01  Hrubý Šúr 205 
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
(prieskum trhu) 

 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Hrubý Šúr 
Sídlo:     Obecný úrad, 903 01 Hrubý Šúr 205 
Štatutárny zástupca:    Ing. Adrián Takács – starosta obce 
IČO:     00305987    
DIČ:     2021006658        
Tel.:     +421 905 436 099 
E-mail:     starosta@hruby-sur.sk  
Internetová stránka:   www.hruby-sur.sk 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
Oprava káblových vedení miestneho rozhlasu 

 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky sú stavebné práce – oprava káblových vedení verejného rozhlasu spôsobom 
výmeny kompletnej kabeláže. Oprava sa netýka ústredňu miestneho rozhlasu a jestvujúce 
reproduktory. Minimálne technické parametre (požiadavky) sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45311000-0 
 

5. Miesto uskutočňovania zákazky prác: 
Obec Hrubý Šúr 
 

6. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré 
majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 
 

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 

mailto:starosta@hruby-sur.sk
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9. Lehota realizácie zákazky:  
Max. 90 dní od účinnosti zmluvy 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet VO bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra môže byť vystavená 
len po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, v sume skutočne prevedených prác a dodávok, do 
výšky ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. 
Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti 
faktúry - požaduje sa do 14 dní od prijatia faktúry.  
 

11. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác 
do cenovej ponuky. 
 

12. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka 
predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy. Cenu zákazky 
požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 12. Podmienky účasti 
 



 
 

14. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu: 
Obecný úrad, 903 01 Hrubý Šúr 205, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 
 

15. Lehota na predloženie ponuky: 12.03.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny, spolu za celý predmet zákazky.  
Poradie úspešnosti ponúk bude zostavené podľa výšky ponukových cien s daňou z pridanej hodnoty, 
za celý predmet zákazky. 
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH za celú zákazku. Poradie 
ostatných ponúk sa určí podľa veľkosti celkových cien v nepriamej úmere (vyššia cena – nižšie 
poradové miesto) 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

17. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky: 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v 
tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.5.2020 
 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný 
obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 
súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím 
verejného obstarávateľa. 
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
Hrubý Šúr, 04.03.2020 
 
 
 

..................................................................... 
                Ing. Adrián Takács 

                        starosta obce 
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Prílohy:  

Projekt stavby, výkaz výmer a návrh zmluvy o dielo sú v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 

 

 

Prílohy 



Hárok1

		CENOVÁ PONUKA



		Predmet zákazky:				Rekonštrukcia káblových vedení verejného rozhlasu spôsobom výmeny
kompletnej infraštruktúry Hrubý Šúr



		Identifikačné údaje uchádzača

		Obchodné meno:

		Sídlo:

		IČO:

		DIČ:

		Kontaktná osoba:

		Telefón:

		E-mail:



		P.č.		Názov		m.j.		Množstvo		Jedn. cena bez DPH		Spolu cena bez DPH

		1.		Demontáž existujúceho vedenia		m		4,389.00				0.00

		2.		Montáž nového rozvodu s príslušenstvom		m		4,389.00				0.00

		3.		Kábel 2x2,5 CYKY-Z + fiber 24 vlák		m		4,389.00				0.00

		4.		Box, kríž		ks		95.00				0.00

		5.		Pridružený materiál		súb		1.00				0.00

		6.		Zapojenie a oživenie systému		súb		1.00				0.00

				Celková cena bez DPH		Eur		0.00

				DPH 20 %		Eur		0.00

				Celková cena s DPH		Eur		0.00

		Navrhovaná zmluvná cena ja maximálna a nezmeniteľná. Obsahuje všetky náklady potreebné na realizáciu zákazky podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 4. výzvy na predloženie ponuky.

				Som platiteľ DPH                   ÁNO/NIE

				V .................. , dňa .............



								podpis
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PROJEKT STAVBY 
 


Rekonštrukcia káblových vedení verejného rozhlasu spôsobom výmeny 
kompletnej infraštruktúry Hrubý Šúr 


 
 


Stupeň dokumentácie: PROJEKT STAVBY 
 
 
 Spracovateľ PD:                                     Obec Hrubý Šúr 
                                                                                    Obecný úrad 205 
                                                                                    903 01 Senec 
 
 
                   Investor: Obec Hrubý Šúr 
                                                                                    Obecný úrad 205 
                                                                                    903 01 Senec 
  
 
 
 Gen. dodávateľ:                                      podľa výber. konania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


V Hrubom Šúri,  február 2020                                                   Vyhotovenie č.: 1 
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A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
1. Základné údaje stavby 
1.1 Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby:             Rekonštrukcia káblových vedení verejného rozhlasu spôsobom výmeny 
                                       kompletnej infraštruktúry Hrubý Šúr 
Miesto stavby:            Katastrálne územie: Hrubý Šúr (819867), obec Hrubý Šúr 
Okres: Senec 
Kraj: Bratislavský 
Charakter stavby: Rozvojová  investícia 
Druh stavby:                    Líniová stavba verejnej elektronickej komunikácie 
1.2 Identifikačné údaje investora 
Investor:                          Obec Hrubý Šúr 
Sídlo investora:               Obecný úrad č.205, 903 01 Senec 
1.3 Identifikačné údaje spracovateľa PD 
Spracovateľ: Obec Hrubý Šúr 
Sídlo:                              Obecný úrad č.205, 903 01 Senec 
 
1.4 Identifikačné údaje generál. dodávateľa 
Podľa výberového konania 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
2.1 Účel výstavby 
 Obecný rozhlas v obci Hrubý Šúr je zastaralý a poruchový. Potreba výmeny komplet 
káblového rozvodu, a pokazených reproduktorov.  
 Pre zabezpečenie tohto cieľa je potrebné vymeniť po určených dĺžkach starý hliníkový kábel 
za izolovaný, medený s možnosťou optickej komunikácie. 
 Cieľom navrhovanej investície je zlepšenie stavu obecného rozhlasu, a komunikácie medzi 
reproduktormi.  
 
2.2 Charakter výstavby 
 Oprava existujúceho vedenia. Technológia výstavby vyžaduje inštaláciu nového kabelu na 
existujúce konzoly verejného rozhlasu, a pri reproduktoroch umiestnenie kríža s dostatočnou 
rezervou kabelu.  
3. Prehľad východiskových podkladov 
3.1 Východiskové podklady  
 Projekt stavby je vypracovaný na základe nasled. východiskových  podkladov:  
- podklady z  katastra EN OU Senec 
- prieskum v teréne 
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3.2 Použité predpisy 
- zákon č.351/2011 Zz o elektronickej komunikácii 
- zákon č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 73 3050 Zemné práce 
- STN 34 2100 Predpisy pre oznamovacie vedenia 
- STN 34 4050 Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia 
- TA 205 - Výstavba opt. káblov  
- T 311- FTTH - Nadzemné optické vedenia 
4. Členenie  stavby 
 
          Stavba tvorí jeden  prevádzkový a fakturačný celok v skladbe: 
 ŠPP 1:  - dodávka materiálu 
              - montáž káblov  
              - demontáž starých káblov 
              - odpojenie a zapojenie reproduktorov a hlasovej centrály 
        
5. Vecné a časové väzby stavby 
 
5.1 Súvisiace investície   
- Nie sú 
                                     
5.2 Podmieňujúce investície  
-      Nie sú 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 


Prevádzku stavby bude v celom rozsahu zabezpečovať obec Hrubý Šúr. Pre zabezpečenie 
prevádzky stavby vystačia so súčasným stavom pracovníkov. 
7. Skúšobná prevádzka a uvádzanie do prevádzky 
  
 Nevyžaduje sa.  
 
 
 
V obci Hrubý Šúr, február 2020 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
1.  Charakteristika územia  
1.1  Územie výstavby 
  Trasy navrhovanej trasy výmeny káblov je intravilánom obce Hrubý Šúr. Budú budované na 
všetkých uliciach a sledujú aktuálne rozmiestnenie reproduktorov obecného rozhlasu.  
 Káblová trasa neprechádza územím chránených krajinných oblastí, ani národných parkov. 
Pri výstavbe nedôjde k ohrozeniu žiadnych kultúrnych pamiatok. Nedôjde k trvalému záberu 
poľnohospodárskej pôdy, ani lesného pôdneho fondu. 
1.2  Jestvujúci stav  


Hliníkový kábel po celej trase s 10-20W reproduktormi na konzolách.. 
 


1.3  Návrh výstavby 
          Nové káble sa nainštalujú na existujúce konzoly. Pôvodné staré káble sa odstránia podľa 
potreby.  
2. Zhodnotenie staveniska 
 Z hľadiska pohybu chodcov je stavenisko v lokalite vysoko exponované, obdobne z hľadiska 
výskytu podzemných inž. sietí (PIS). Stavba sa nedotýka chránených prírodných lokalít, 
vyhlásených ochranných pásiem vyššieho stupňa,  pamiatkovej zóny a objektov kultúrnych 
pamiatok. Pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržať podmienky správcov PIS a KPU. 
  
2.1 Výsledky prieskumov 


Pre realizáciu samostatnej trasy OK nebolo potrebné zabezpečiť podporné prieskumy. 
 


2.2  Ochranné pásma  nadzemných a podzemných inž. sietí a ochr. opatrenie v ich území 
   Pri prácach v ochr. pásme zariadení plynovodu, vodovodu, kanalizácie, káblov NN/VN, VO, 
SEK vzhľadom na stiesnené pomery je v prvom rade rešpektované dodržanie priestorovej STN 
736005 ako podmienka v stanovisku ich správcov. 
 
3. Prehľad  mapových a geodetických podkladov 


Pri spracovaní výkresovej časti projektovej dokumentácie boli použité nasledovné mapové 
podklady: 


- ZBGIS  
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=15&c=17.418995,48.172421&sc=n
&it=point&dt=-#  
 
4. Prekládky PIS a iné opatrenia na uvoľnenie staveniska 


Nevyžaduje sa. 
 
5. Starostlivosť o životné prostredie 
 
5.1 Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie 


Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k zásahu do spevnených komunikačných 
priestorov s dočasným obmedzením ich využívania. 


Realizácia predmetnej stavby ani jej následná prevádzka nebude mať na životné prostredie 
dotknutej lokality žiadny trvalý negatívny vplyv. K výrubu stromov nedôjde. Dodávateľ počas 



https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=15&c=17.418995,48.172421&sc=n&it=point&dt=-

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=15&c=17.418995,48.172421&sc=n&it=point&dt=-
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realizácie výkopov vo spevnených plochách musí rešpektovať vyhl. MZ SR č. 549/2007 z.z. 
o obmedzeniach  povolenej hlučnosti v obytných zónach v čase Po-Pi 07-21 hod a So 08-13 hod. 


Dodávateľ musí dokonale udupať a vykonať spätné úpravy spevnených povrchov. Pri 
stavbe nebudú použité nebezpečné a zdraviu škodlivé látky. Podľa Cestného zákona 193/97 Zb. 
§9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných  komunikáciach 
užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia stavebník musí 
bezodkladne komunikácie očistiť. 


 
5.2  Nakladanie s odpadmi 


So vzniknutým odpadom dodávateľ musí naložiť podľa príslušných ustanovení zákona č. 
79/2015 Zb.z. o odpadoch v znení prílohy.č.1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015Zb.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015Zb.z., ktorá ustanovuje spôsob 
nakladania s odpadom. 


Odpad, ktorý vznikne na stavbe je zatriedený podľa katalógu odpadov ako „Ostatný odpad“ 
nasledovne:  
Číslo           druh odpadu  


  17 01 01 betón          
  17 03 02 bitúmenové zmesi iné, ako uvedené v 17 03 01 


17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 – použitá na spätný záhrn  
Pôvodca, resp. držiteľ odpadu odovzdá odpady len subjektu oprávnenému nakladať 


s odpadmi podľa uvedeného zákona/vyhlášky, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám. Pri kolaudácii stavby stavebník vydokladuje spôsob jeho zneškodnenia. 
Realizácia predmetnej stavby ani jej následná prevádzka nebude mať na životné prostredie 
dotknutej lokality žiadny trvalý negatívny vplyv.  
 
5.3  Údaje o zábere poľnohosp. a lesného pôdneho fondu 


Pri výstavbe nedôjde  k zábere PPF ani LPF.  
 


5.4  Údaje o stavebných úpravách 


Nevyžaduje sa 
 
6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a techn.zariadeniach 
6.1  Ochrana nadzemných a podzemných inž. sietí (NIS a PIS) 


Na základe vyjadrení správcov NIS a PIS o ich existencii, bolo vykonané ich informatívne 
zakreslenie správcami. Skutočná poloha PIS po ich vytýčení môže byť iná, čím môže dôjsť 
k zmene rozsahu a charakteru zemných prác. Súbehy s exist. NIS a PIS po ich vytýčení musia 
byť riešené podľa STN 736005. Ak pri súbehovaní ex. NIS a PIS s budovanými telekomunikačnými 
zariadeniami nebude dodržateľná daná norma, nové riešenie bude dohodnuté s ich správcami za 
účasti investora a hl. projektanta. Ak pri križovaní NIS a PIS vzhľadom na investorom stanovené 
iné podmienky vykonávania zemných prác (napr. vylúčenie chráničiek pri križovaní NIS a PIS) 
nebude dodržaná daná norma , investor preberá na seba plnú zodpovednosť za následky 
vyplývajúce z nedodržania predmetnej STN.  
Upozorňujeme na povinnosť vytýčenia podzemných inž. sietí vrátane ich prípojok v zmysle 
vyhl. 374/90 Zb.z. prg.18 ods.3 pred začatím výkopových prác pre celé stavenisko bez zretele 
na info zákresy u nižšie uvedených  správcov: 
1. Vedenia SEK - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA 
2. NN,VN vedenia - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, BA 
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         Porušením uvedenej podmienky dodávateľ prác v plnej miere zodpovedá za vzniknuté 
škody a následky.   
6.2  Požiadavky na BOZP 


Pracovníci vykonávajúci zemné práce musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti 
pri práci a s druhmi inž. sietí, ich ochr. pásmami a STN 736005, resp. ich trasami na stavenisku a 
v jeho blízkosti. Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých PIS 
u ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu a tým i prípadnému úrazu. V ochrannom pásme 
PIS je možné vykonávať výkopy len ručne! 


Výkopy musí dodávateľ  riadne zabezpečiť pozdĺžne z jednej strany pevnými výstražnými 
pásmi červeno bielej farby, uchytené na stabilných podperných bodoch vo výške cca 80cm. 
Neporušenie zabezpečenia výkopu dodávateľ musí priebežne kontrolovať a udržiavať počas celej 
stavby. V miestach prechodu chodcov musia byť  cez výkopy  uložené priečne lávky pre peších 
min. šírky 0,75m s jednotyčovým zábradlím. Výkopy hlbšie ako 130cm (križovanie komunikácií) 
musia byť zabezpečené zapažením! 


Pre usmernenie premávky chodcov dodávateľ musí zabezpečiť dočasné dopravné značenie 
podľa projektu DDZ.  


 
7. Požiadavky na PO a CO 
 


Miestnosti pre ukončenie multirúr a minikáblov sú priestory s prostredím obyčajným podľa 
článku 3.1 STN 33 03 00 a z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 
34 10 10 sú to priestory bezpečné. 


Zariadenie budované v rámci stavby nie je z hľadiska požiarnej ochrany nebezpečné. 
Z hľadiska civilnej ochrany, je technickým riešením zabezpečená dostatočná odolnosť 
telekomunikačného zariadenia pred nežiaducimi vonkajšími zásahmi.  


     
8. Určenie nových ochr. pásiem 
 
 Pre ochranu novobudovanej telekom. siete bude zriadené ochranné pásmo v zmysle §68 
zákona č.351/2011 Zb.z. o elektronických komunikáciach v šírke 1,5 m od osi vedení a v zmysle 
§66 založené vecné bremeno na cudzej nehnuteľnosti. 
 
9. Zabezpečenie hlavných energií 
 
Nevyžaduje sa.  


 
 
 
 
 
 
 


V Hrubom Šúri, február 2020 
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2.Použitý materiál 
Pre rekonštrukciu navrhovanej siete budú použité závesné káble OPLC 24B1+RV 


2*2.5mm2. (Kábel 2x2,5 CYKY-Z + fiber 24 vlákno) v dĺžke 4 389 m.  
 


3. Demontáž jestvujúcich zariadení 
 Podľa potreby budú demontované staré nefunkčné reproduktory a hliníkové káble.  
 


D. PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
 
1. Zariadenie staveniska 
 


Vzhľadom na rozsah a miesto stavby nie je potrebné zabezpečovať osobitné priestory pre 
skladovanie materiálu a mechanizmov .  
2. Dodávateľské zabezpečenie 
 


Dodávku hl. montážneho materiálu zabezpečí dodávateľ priamo zo skladu, obdobne i jeho 
dopravu na stavbu. Dodávku ďalšieho podružného a pomocného montážneho materiálu podľa 
zoznamu, zabezpečí dodávateľ montážnych prác vo vlastnej réžii. 
3. Lehoty výstavby 
 


Predpokladané časové postupy: 
 


1.Začatie stavby:   (1.etapa)                                                             určí investor 
2. Ukončenie stavby:                                                                        určí investor 
 


4. Preberacie konanie 
Cieľom preberacieho konania je overenie, či predmetný technologický súbor bol 


realizovaný v súlade s projektom a v požadovanej kvalite. Preberacie práce môžu byť začaté až 
keď: 


1. záverečné skúšky budovaného zariadenia 
2. ako celok stavba vyhovuje stanoveným technickým podmienkam  
3. terénne práce a spätné úpravy sú ukončené v náležitej kvalite  
4. dodávateľ predloží dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby  


 
 


V Hrubom Šúri, február 2020 
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E. NÁKLADY NA STAVBU 
 
 
 
 
 
Bude určené vo výberovom konaní. 
 
 
 
 


G. VÝKRESOVÁ ČASŤ 


ZOZNAM VÝKRESOV 
 
ZBGis Mapa situácia s vyznačením aktuálnych rozvodov trasy obecného rozhlasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hrubom Šúri, február 2020 
 







Káblové vedenie rozhlasu obec Hrubý Šúr
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TECHNICKÉ RIEŠENIE 


 


Plánuje sa oprava káblových vedení verejného rozhlasu spôsobom výmeny kompletnej infraštruktúry. 
Prínosom výmeny vedení je zjednotenie jednotlivých trás a kompletná obnova vedení 100V (verejný 
rozhlas - VR). Demontáž vedení sa vykoná postupne a priebežne sa namontujú nové vedenia na už 
existujúce konzole VR. Upevnenie kábla sa vykonáva originálnym príslušenstvom podľa dodávateľa TES 
Slovakia. Jednotlivé trasy sú pospájané a ukončené na Obecnom úrade ako je aj riešené v súčasnosti. 
Schému zapojenia resp. montáži viď. V prílohe. Kábel použitý pri výmene bude exteriérový 2x2,5 CYKY 
závesného typu s 24vl Fiber, pripevňuje sa s ockami, karabínkami a šponovkami. Celková dĺžka vedení 
je odhadované na 4 389 m.  


 


Riešenie stožiar  


Montáž nebude riešiť existujúce podperné body nakoľko tie nie sú predmetom montáže, ostanú bez 
zmeny. 


Elektroinštalácia je navrhnutá v súlade s požiadavkami a platnými predpismi STN.   


Minimálne vzdialenosti kábla od iných vedení sú: pri súbehu od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2m; od 
oznamovacieho (telefónneho) vedenia 0,3 m nechránené alebo 0,1 m v kanáli alebo v betónových chráničkách; od 
plynovodu do 0,005 MPa vzdialenosť 0,4 m; od plynovodu do 0,3 MPa vzdialenosť 0,6 m; od vodovodu 0,4 m; od 
kanalizácie 0,5 m. 
Pri križovaní od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2 m; od oznamovacieho vedenia 0,3 m nechránené alebo 
0,1 m v kanáli alebo v betónových chráničkách; od plynovodu do 0,005 MPa aj do 0,3 MPa vzdialenosť 0,1 m, ak je 
kábel v chráničke (inak 0,4 m); od vodovodu 0,4 m, ak je kábel v chráničke 0,2 m; a od kanalizácie 0,3 m. Chránička 
kábla musí presahovať príslušné potrubie minimálne 1 m na každú stranu. Pre iné vedenia pozri STN 73 6005. 







A-DSQ(ZN)B2Y 1×2,5+3×Cu (12F) – 3×2,5+1×Cu (36F)


Tento kábel je vhodný na vonkajšie použitie. 


ČIERNY VONKAJŠÍ PLÁŠŤ Z HDPE, ODOLNÝ VOČI UV ŽIARENIU 
(Ďalšie farby sú k dispozícii na požiadanie) 


VODEODOLNÝ  E-SKLO 


  VOĽNÁ TRUBICA NAPLNENÁ GÉLOM S OPTICKÝMI VLÁKNAMI 


VODEODOLNÁ VRSTVA 


  DIELEKTRICKÝ STREDOVÝ DIEL FRP DIELU (OD 1,0 MM) 


CU DRÔT (Ø1,8/2,7 MM) 


  VODOU NAPUČIAVAJÚCA PÁSKA  


  OCHRANNÁ VRSTVA KÁBLA 


OBRÁZOK PREDSTAVUJE KÁBEL S 24 OPTICKÝMI VLÁKNAMI A 2 CU DRÔTOM. 


FAREBNÉ OZNAČENIE VLÁKNA 


1 Červená   7 Hnedá   1 Modrá 
2 Zelená    8 Fialová   2 Zelená 
3 Modrá   9 Tirkisová  3 Biela 
4 Žltá   10 Čierna 
5 Biela  11 Oranžová 
6 Sivá   12 Ružová 


TYP VLÁKNA 
Single mode fibe r 9 /1 25 
Multi mode fibe r  50 /12 5 
Multi mode fibe r  62 ,5/12 5 
Pozri list špecifikácie vlákna


 ZNAČENIE KÁBLA 
Farba tlače   Biela 
Metóda tlače   INK-Je t or Hot-foi l


FAREBNÉ ZNAČENIE RÚROK VARIANTA 
1 Červená   1 trubica + 3 Cu drôt 1 2F 
2 Zelená    2 trubica + 2 Cu drôt 2 4F 
3 Biela  3 trubica + 1 Cu drôt 3 6F 


Tlač legenda  Výrobca ,  Typ ká bla , deň výroby, metráž 


BALENIE  ŠTANDARTNÁ DĹŽKA   VEĽKOSŤ BUBNA


 Drevený bubon 
 Drevený bubon 


2100 m ± 5 %, iné dĺžky na požiadanie 


4100 m ± 5 %, iné dĺžky na požiadanie 


KTS 1000 
KTS 1250


 1/2







A-DSQ(ZN)B2Y 1×2,5+3×Cu (12F) – 3×2,5+1×Cu (36F)


MECHANICKÉ A ENVIROMENTÁLNE VLASTNOSTI 


TEST HODNOTA JEDNOTKA METÓDA KOMENT
ÁR VONKAJŠÍ PRIEMER KÁBLA 1 0,1 ± 0 ,4 mm EN 60 811 -1 -1 


- počítanéVÁHA KÁBLA 


12F + 3Cu 138 


kg/km 24F + 2Cu 118 


36F + 1Cu 9 7 


VONKAJŠIA HRÚBA PLÁŠŤA 1,5 mm 


VOĽNÝ PRIEMER TRUBICE 2,5 mm 


MAX. PEVNOSŤ V ŤAHU 2 0 00 N EN 60 97 4-1-2-
E1 


- max.  vláknité napätie 0,6%


- dlhý termín 200N


- pri dlhodobom zaťažení nie sú namáhané vlákna


- max. max. zmena útlmu ≤ 0,1 dB at 1550 nm
- po skúške nedochádza k zvýšeniu útlmu


SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI STLAČENIU 2 0 00 N EN 60 97 4-1-2-
E3 


- rozmery dosky  100×100 mm


- max. zmena útlmu ≤ 0,1 dB at 1550 nm


- trvanie nakládky 1 min.


- po skúške nedochádza k zvýšeniu útlmu


SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI NÁRAZU 3 
Počet 


dopadov EN 60 97 4-1-2-
E4 


- nárazová energia 15 Nm, mierne poškodená bunda 


- nárazová energia 20 Nm, bez praskania plášťa- max. 


 zmena útlmu ≤ 0,1 dB pri 1550 nm-  


   po skúške nedochádza k zvýšeniu útlmu 


MIN. POLOMER OHYBU 1 5 × OD EN 6 097 4-1-2-E1 
1a


- max. zmena útlmu  ≤ 0,1 dB at 1550 nm


- po skúške nedochádza k zvýšeniu útlmu


SKÚŠKA ODOLNOSTI PROTI VLHKOSTI  míňať EN 6 0794 -1-22 -
F5 


- vodné hlbky  1 m


- dĺžka vzorky  3 m


- bez úniku na voľnom konci vzorky


- bez vonkajšej bundy 


- trvanie testu 24 h


TEPLOTNÝ ROZSAH 
Inštalácia 
Operácia 
Ukladanie 


-15 to + 5 0°C
-40 to + 70°C
-4 0 to + 70 °C


EN 6 0794 -1-22 -
F1 


- max. zmena útlmu ≤ 0,15 dB pri 1550 nm 
- Čas zotrvania podľa podľa EN 60794-1-22-F1.
- Pri inštalácii alebo montáži pri teplote pod 5 ° C musí byť kábel na 
sklade pri teplote 20 ° C najmenej 24 hodín pred inštaláciou. 
- po skúške nedochádza k zvýšeniu útlmu


ŽIVOTNOSŤ KÁBLA - MINIMÁLNE 30 ROKOV 
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ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác, uzav. podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Číslo zmluvy:   



 

1. Zmluvné strany



1.1 Objednávateľ:



Názov:				            

Sídlo: 			                              

Štatutárny zástupca: 			 

IČO: 				             

DIČ: 					

Tel.: 				             

Fax: 				             

E-mail: 				             

1.2 Zhotoviteľ:



Názov:	                                                    

Sídlo: 				             

IČO: 				             

DIČ: 				            

IČ DPH                                                    

Bankové spojenie:                                   

IBAN:                                                       

Zapísaná v:  			          

Kontaktná osoba, konateľ:	             

Telefón:			             









2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním  vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v prieskumu trhu „Výmena káblových vedení miestneho rozhlasu“, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná opravu rozhlasových vedení. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy a tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy je dodávka a montáž káblových vedení miestneho rozhlasu podľa cenovej ponuky. 



3.Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.



4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne: Najneskôr do 90 dní od účinnosti zmluvy.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia, dážď, silný vietor (respektíve iných prekážkach v plnení nezavinených zhotoviteľom). Čas plnenia sa predĺži o túto dobu.







4.2

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3  

Dielo sa považuje za ukončené dňom ukončenia preberacieho konania podpísaním preberacieho protokolu zo strany oboch zmluvných strán.









5. Miesto plnenia

5.1

Realizácia sa uskutočňuje na mieste určenej podľa výzvy objednávateľa. Objednávateľ presne stanoví, v ktorých častiach obce respektíve objektov požaduje realizáciu.

5.2

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5.3

Miesto plnenia: Katastrálne územie obce Hrubý Šúr



6. Cena a platobné podmienky

6.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodávka a montáž káblových vedení miestneho rozhlasu je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z .z. o cenách. 



Cena bez DPH: ............................. Eur

DPH 20% ...................................... Eur

Cena s DPH: ................................. Eur
slovom:  ........................................................................................... Eur 

6.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov, v hodnote nainštalovaných zariadení resp. materiálu podľa ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

6.3

Faktúra môže byť vystavená v sume skutočne prevedených prác a dodávok. 

6.4

Faktúra bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela až po jeho úplnom dokončení a odovzdaní objednávateľovi formou preberacieho konania. Dodací list podpísaný oboch zmluvných strán bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry a bude zo strany zhotoviteľa zaslaný objednávateľovi spolu s faktúrou.


7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.





7.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

7.6

Záruka sa nevzťahuje na živel, neodborný zásah, zásah bleskom, oheň, úmyselné poškodenie, krádež  systému dodaný objednávateľom



8. Zmluvné pokuty



8.1

Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku; alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

8.2

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

8.3

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.



9. Záverečné ustanovenia

9.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomne, formou dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

9.2

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

9.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

9.6

Zmluvné strany sa dohodli a prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy a že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok



Prílohy:		Príloha č. 1 – Cenová ponuka 













v                   , dňa		                          	          v  , dňa



                                                                                          

            











         Zhotoviteľ                                                                             Objednávateľ

				 



