
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Oddelenie investícií a verejného obstarávania 

 

                                                               

 

   V Bratislave 21.04.2020 

                                                                                                     5475/2020/IVO/KIAZ 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky „Prekládka VN-22kV a prípojka NN pre výstavbu novej MŠ Teplická“, 

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. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá výzvu na predloženie cenovej 

ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

Kontaktná osoba:          Ing. Juraj Kerestúr,  02/49 253 380 

juraj.krerestur@banm.sk 

 

 

 

 

2. Typ zmluvy: zákazka na poskytnutie stavebných prác 
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3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je realizácia prekládky VN-22kV a prípojky NN pre výstavbu novej MŠ Teplická 

podľa projektovej dokumentácie.  

 

Prekládka VN - 22kV. 

Na Sliačskej a Teplickej ulici je uložený existujúci olejový kábel 22-ANKTOYPV 3x185, VN linky č.476, 

ktorý bude v časti trasy nahradený novými káblami 22- 3x NA2XS2Y 1x240. Dôvodom prekládky je 

výstavba nového objektu a čiastočný posun trasy existujúceho kábla VN, linky č. 476. 

Z dôvodu výstavby nového objektu materskej školy a kolízii existujúceho kábla VN linky č.476 bude 

tento kábel vymenený a v časti trasy posunutý. Existujúci olejový VN kábel s papierovou izoláciou 22-

ANKTOYPV 3x185, linky č.476 bude v úseku z TS 1865-000, medzi spojkou VN na parcele 22069/1 do 

TS 0724-000, po spojku na parcele 12142/250 zdemontovaný a nahradený novými káblami VN 22-

NA2XS2Y 3x 1x240. Na parcele 22069/1 budú existujúce káble VN linky č. 476, 22-3x NA2XS(F)2Y 

1x240 naspojkované prostredníctvom spojky POLJ-24/1x120-240 naspojkované na nové káble VN 22-

NA2XS2Y 3x 1x240.  Na parcele 12142/250 budú nové káble VN 22-NA2XS2Y 3x 1x240 naspojkované 

na existujúci olejový VN kábel cez spojku TRAJ 24/1x120-240-3HL. Nové káble VN linky č. 476 budú 

vedené v káblovom lôžku, v zemi po ulici Sliačska v pôvodnej trase. Na rohu ulíc Sliačska a Teplická 

prejdú nové káble VN popod oplotenie materskej školy a v blízkosti oplotenia budú vedené celým 

pozemkom. Na konci oplotenia na ulici Teplickej opäť nové káble prejdú popod oplotenie a následne 

budú naspojkované na existujúci kábel VN linky č.476. Dĺžka preloženej trasy káblového vedenia VN 

22kV, linky č. 476 bude 135m. Káble VN budú v celej vymenenej trase uložené v chráničke FXKVR 

200.  

 

Prípojka NN. 

Od rozpájacej istiacej pilierovej skrine SR č. 1306-013 bude vedený krátky kábel 1-NAYY-J 4x70 do 

elektromerového rozvádzača RE na fasáde objektu školy. Ďalej bude kábel 1-CYKY-J 5x35 vedený 

v chráničke FXKVR ø110, prejde pod chodník, následne zaústi do poistkovej skrine kde sa rozdelí 

napájanie jestvujúcej škôlky a ďalej bude kábel 1-CYKY-J 5x25 pokračovať do nového objektu. 

Všeobecne – kábel v zemi vo voľnom teréne je v hĺbke min. 0,7m a pod chodníkom v hĺbke min. 

0,35m v pieskovom lôžku. Mimo chráničky bude kábel chránený plastovými platňami. Nad touto 

ochranou je uložená výstražná fólia červenej farby.  

Od snímača HDO je ešte paralelne vedený kábel CYKY-O 3x1,5. V rozpájacej istiacej skrini SR č. 1306-

013 budú pre tento vývod osadené poistky 3x125A gG. Do elektromerovej skrine RE kábel zaústi 

zospodu do prípojkovej skrine SPP2 na poistky 3x100A gG. Pred samotným elektromerom bude istič 

80B/3-80A.  

Podľa kap. 6.1 pravidiel ZSDIS pre prevádzkovanie a montáž merania el. energie bude meranie -  

priame. Elektromer bude 3-fázový dvojtarifný s rozsahom 10-100A. Ďalej bude v RE osadený prijímač 

HDO. (Dodávka ZSDIS). Potrebnú meraciu súpravu prenajme dodávateľ energie. Živé časti prístrojov 
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majú plombované kryty. Vo dverách elektromerového rozvádzača je presklený otvor, cez  ktorý bude 

umožnené odčítanie údajov elektromeru. 

Lokalita: Bratislava – Nové Mesto, areál Materskej školy – Teplická 5 

Parcela č.: 12142/220, 12136, 12142/250 

Súčasťou výzvy sú nasledovné prílohy: výkaz výmer, návrh ZoD 

Projekt a doklady sú sprístupnené na odkaze: https://cloud.banm.sk/index.php/s/6C21hKtz5C0ZTh0 

 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 33.162,74 EUR 

 

 

5.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.   Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk 

5.2    Ako predmet správy treba uviesť: „Prekládka a prípojka MŠ Teplická“ 

5.3    Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr, 02/49 253 380, juraj.kerestur@banm.sk 

         Termín obhliadky: na základe vzájomnej telefonickej dohody s kontaktnou osobou 

         Miesto obhliadky: Bratislava – Nové Mesto, areál Materskej školy – Teplická 5 

5.4     Lehota na predloženie ponuky: 06.05.2020 do 09:00 hod.         

5.6     Viazanosť/platnosť ponuky: 31.12.2020 

 

 

 

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva 

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo 

poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

 

 

7. Miesto a lehota plnenia: 

7.1 Miesto plnenia zákazky: Bratislava – Nové Mesto, areál Materskej školy – Teplická 5 

            Parcela č.: 12142/220, 12136, 12142/250 

 7.2 Lehota plnenia zákazky/poskytnutia prác: v zmysle Zmluvy o dielo  

 

 

 

 

https://cloud.banm.sk/index.php/s/6C21hKtz5C0ZTh0
mailto:zuzana.kianickova@banm.sk
mailto:juraj.kerestur@banm.sk


 4 

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

celku a za jednotlivé položky: 

      Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

platcom DPH. 

 

 

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

• musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky 

• predloží svoje identifikačné údaje /názov, adresu sídla, IČO/pre účely overenia tejto 

skutočnosti v príslušných registroch 

• nacenený výkaz výmer 

• podpísaný návrh ZoD 

 

 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

Ing. Daša Effenbergerová, v. r. 

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 

Prílohy: 
Zmluva  o dielo 
Výkaz výmer 
Projekt 
Doklady 
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