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KULTURNYCH A SPORTOVYCH
MESTA TRNAVA

Hlavná 17
917 01 Trnava

Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava,
zabezpečuje v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Príkazom primátora
č. 14/2010, ktorý určuje pravidlá procesu verejného obstarávania Mestom Trnava, formou
elektronickej aukcie výber dodávateľa pre predmet zákazky "Automatický zavlažovací
systém" pre ŠA na Rybníkovej ulici v Trnave.

1. IdentifIkácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Hrubý
IČO: 00598135
Kontaktná osoba:
Tel.: 033/3236434
e-mail:
internetová adresa:

Ing. Katarína Kapustová,
Fax: 033/5936241
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na
futbalovom ihrisku č. 2 v Športovom areáli na Rybníkovej ulici v Trnave špecifikovaného
priloženým zoznamom materiálu a výkazom výmer pre zemné práce. Súčasťou zákazky je
dodanie vodného čerpadla a jeho inštalácia v existujúcej šachte.

3. Lehota dodania predmetu zákazky: do 31. 12. 2011

4. Miesto dodania predmetu zákazky: ŠA, Rybníkova 16, Trnava

5. Podklady v elektronickej forme tvoria:
5.1 Výzva na predloženie ponuky
5.2 Súťažné podklady s prílohami

6. Obsah ponuky:
6.1 Cenová ponuka.
6.2 Ocenený Zoznam materiálu.
6.3 Ocenený Výkaz výmer pre zemné práce.

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk


Upozornenie: V prípade, že uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov,
nebude vyzvaný k účasti v súťažnom kole.

7. Spôsob predkladania ponúk:
7.1 Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v elektronickej aukčnej sieni do termínu

ukončenia zadávacieho kola.
7.2 Cenovú ponuku predloží uchádzač ocenením jednotlivých položiek predmetu zákazky po

prihlásení priamo ve-aukčnej sieni. Všetky ceny uvedené v ponuke a ceny zadávané
počas sút'ažného kola požaduje verejný obstarávatel' uvádzat' vrátane DPH.

7.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bode 6. uchádzač doloží ako prílohy ve-aukčnej
SIenI.

7.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

8. Lehota na prihlásenie sa do elektronickej aukcie:
8.1 O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca požiadať

kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo
prostredníctvom elektronickej pošty.

8.2 Výzva k účasti von-line výberovom konaní Vám bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú
poskytnete verejnému obstarávateľovi

8.3 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si bude
môcť uchádzač zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplnení a odoslaní
prihlášky každý uchádzač obdrží desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní
e-aukčná sieň.

8.4 Prihlásiť sa do výberového konania je možné iba počas zadávacieho kola.
8.5 Zadávacie kolo e-aukcie začína 14. 11. 2011 o 10.00 hod. a končí 21. 11. 2011 o

10.00 hod.
8.6 Sút'ažné kolo sa začne dňa 21. 11. 2011 o 13.00 hod.
8.7 Súťažné ceny jednotlivých položiek je potrebné zadávať veurách vrátane DPH a každú

potvrdiť klávesom "Enter".

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH-

10. Platnost' ponuky
Ponuka ostáva platná v lehote viazanosti ponúk do 31. 12. 20 II

11. Komunikácia a dorozumievanie:
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas
zadávacieho kola.
Upozornenie: Každý uchádzač môže počas zadávacieho kola požiadať o doplnenie
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, preto verejný obstarávateľ upozorňuje, že
v priebehu súťažného kola už nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie týkajúce sa
vysvetľovania ohľadom predmetu zákazy.

12. Ďalšie podmienky:
12.1 Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy predložiť verejnému obstarávatel'ovi

prepracovaný zoznam materiálu a rozpočet pre zemné práce, ktorých jednotkové ceny
budú vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou
aukciou. Takto ocenený zoznam a rozpočet prác budú tvoriť prílohy zmluvy o dielo.

12.2 Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi originál
alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.
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12.3 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní
umiestnil ako ďalší v poradí.

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cena
za predmet zákazky prekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedený v ods. 5 § 4
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZMT
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Verejný obstarávateľ:
SPRÁVA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA,

HLAVNÁ 17,91701 TRNAVA

Zákazka s nízkou hodnotou - elektronická aukcia
(PRÁCE)

, v v ,

SUTAZNE PODKLADY

Predmet zákazky: Automatický zavlažovací systém
ŠA, Rybníkova, Trnava

V Trnave, dňa 11. 11. 2011

Mgr. Miroslav Hrubý
riaditel' SKaŠZMT

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

V Trnave, dňa ll. ll. 2011

Ing. Katarína Kapustová
odborne spôsobilá osoba
pre verejné obstarávanie

Trnava, november 2011
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A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov

l.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Hrubý
IČO: 00598135
Kontaktná osoba:
Tel.: 033/3236434
e-mail:
internetová adresa:

Ing. Katarína Kapustová,
Fax: 033/5936241
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Automatický zavlažovací systém, ŠA, Rybníkova, Trnava
2.2 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí samostatnú časť B. Opis predmetu

zákazky

3. Komplexnosť dodávky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na dodanie celého predmetu zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mesta Trnava určených na prevádzku

objektov v správe verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok,
platby sa budú realizovať na základe skutočne vykonaných prác a dodávok podľa
dohodnutých zmluvných podmienok.

5. Zmluva
5.1 Výsledkom postupu výberového konania bude uzatvorenie zmluvy na uskutočnenie prác.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre uskutočnenie prác tvorí časť C. Spôsob

určenia ceny aD. Obchodné podmienky uskutočnenia prác.

6. Miesto a termín uskutočnenia prác
6.1 Miesto uskutočnenia prác: ŠA, Rybníkova 16, Trnava
6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác: do 31. 12. 2011

7. Platnosť ponúk
7.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31. 12.2011.

8. Náklady na ponuku
8.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
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II.
DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie) medzi verejným

obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas
zadávacieho kola.
Upozornenie: Každý uchádzač môže počas zadávacieho kola požiadať o doplnenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky, preto verejný obstarávateľ upozorňuje, že v priebehu
súťažného kola už nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vysvetľovania
ohľadom predmetu zákazy.

III.
PRÍPRAVA PONUKY

10. Jazyk ponuky
10.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byt' vyhotovené v slovenskom

jazyku.

11. Obsah ponuky
11.1 Cenová ponuka,
11.2 Ocenený zoznam materiálu - podľa prílohy A,
11.3 Ocenený výkaz výmer pre zemné práce - podľa prílohy B.

IV.
PREDKLADANIE PONUKY V E-AUKČNEJ SIENI

12. Spôsob predkladania ponúk
12.1 Ponuku predkladá uchádzač po prihlásení priamo v elektronickej aukčnej sieni do termínu

ukončenia zadávacieho kola.
12.2 Cenovú ponuku predloží uchádzač ocenením jednotlivých položiek predmetu zákazky v

e-aukčnej sieni. Všetky ceny uvedené v ponuke a ceny zadávané počas sút'ažného kola
požaduje verejný obstarávateľ uvádzať vrátane DPH.

12.3 Ostatné požadované doklady uvedené v bode 11.2 a 11.3 uchádzač doloží ako prílohy v
e-aukčnej sieni.

12.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

13. Lehota na prihlásenie do e-aukcie
13.1 Uchádzač sa môže prihlásiť do výberového konania počas zadávacieho kola, ktoré končí

21. 11.2011 o 10.00 hod ..

14. Zadávacie kolo e-aukcie
14.1 Zadávacie kolo e-aukcie začína 14.11.2011 o 10.00 hod.
14.2 Po prihlásení počas zadávacieho kola uchádzač priamo ve-aukčnej sieni predkladá cenovú

ponuku v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedených vo výzve a v súťažných
podkladoch.
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14.3 Ak niektorý z uchádzačov v priebehu zadávacieho kola nepredloží cenovú ponuku
a doklady požadované verejným obstarávateľom, nebude sa môcť zúčastniť súťažného kola.

V.
VYHODNOTENIE PONÚK

15. Medzikolo e-aukcie
15.1 Medzikolo začína po skončení zadávacieho kola a trvá do začiatku súťažného kola.

Medzikolo slúži verejnému obstarávateľovi na kontrolu predložených dokladov v aukčnej
sieni a cenovej ponuky od jednotlivých uchádzačov.

16. Sút'ažné kolo e-aukcie
16.1 Súťažné kolo e-aukcie sa začne 21. 11. 2011 o 13.00 hod. pričom predpokladaná dlžka

kola je 20 minút. Kolo bude predlžené o 2 minúty pri zmene najvýhodnejšej ceny v
posledných 2 minútach.

17. Kritéria hodnotenia ponúk
17.1 Kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni v e-aukci na prvom
mieste.

17.2 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky
verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil
ako ďalší v poradí.

18. Zrušenie výberového konania
18.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cena za

predmet zákazky prekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedený v ods. 5 § 4
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

18.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať
rozsah požadovaných prác a dodávok v prípade, ak cena za predmet zákazky prekročí
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na predmet zákazky verejným obstarávateľom.

18.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie v prípade, že sa
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bolo výberové konanie vyhlásené.

VI.
UZAVRETIE ZMLUVY

19. Uzavretie zmluvy
19.1 S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu o dielo na celý predmet

zákazky.
19.2 Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi

prepracovaný zoznam materiálu a výkaz výmer pre zemné práce, ktorých jednotkové ceny
budú vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou
aukciou. Takto ocenený zoznam a rozpočet prác budú tvoriť prílohy zmluvy o dielo.

19.3 Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi originál alebo
overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.
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B. Opis predmetu zákazky

1. Opis predmetu zákazky
1.1 Predmetom zákazky je vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na futbalovom

ihrisku č. 2, ktoré sa nachádza v športovom areáli na Rybníkovej ulici. Špecifikácia a rozsah
prác je daný priloženým zoznamom materiálu a výkazom výmer pre zemné práce. Súčasťou
realizácie je dodanie a inštalácia čerpadla typu CR 15-5 na vodu v existujúcej šachte, z ktorej
bude napájaný uvedený zavlažovací systém a zavlažovanie susedných futbalových ihrísk
a dodanie a inštalácia zostavy pre zazimovanie systému.

1.2Popis zariadenia
Systém bude napojený na areálový rozvod vody vexistujúcej šachte nachádzajúcej sa za
futbalovou bránou prívodným potrubím, na ktoré bude pripojený hlavný a distribučný
rozvod. Rozvody budú tvorené HDPE rúrami. Hlavný rozvod bude vedený po dlhšej strane
ihriska mimo hracej plochy. Distribučný rozvod bude tvoriť šesť ramien vedených po šírke
zatrávnenej plochy, štyri budú umiestnené priamo v hracej ploche ihriska a dve krajné za
hranicou hracej plochy. Zavlažovaná trávnatá plocha má rozmery cca 72 x 115 m.
Celý proces zavlažovania bude rozdelený na 6 samostatných celkov, ovládaných
hydraulickými ventilmi HUNTER a riadený ovládacou jednotkou HUNTER XC 601 E.
Ventily budú umiestnené v samostatných plastových šachtách na začiatku distribučných
vetiev. Na každom distribučnom ramene sa bude 5 výsuvných postrekovačov typu HUNTER
1-25,z toho tri sa nachádzajú na hracej ploche ihriska.

1.3Dokumentácia
- Zoznam materiálu - Príloha A
- Výkaz výmer pre zemné práce - Príloha B
- Situácia
- Technický list čerpadla

Upozornenie: Ocenené prílohy "A" a "B" sú súčasťou cenovej ponuky, uchádzač ich
predloží ako prílohy po prihlásení v e-aukčnej sieni počas zadávacieho kola.

2. Podmienky pre realizáciu
2.1 Odovzdaním ponuky zástupca uchádzača vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonanie

ponúkaných prác a činností súvisiacich s predmetným dielom a je odborne spôsobilý.
2.2 Uchádzač je povinný oboznámiť sa s podmienkami, dopravnými podmienkami a prístupmi

k miestu určenia, pripojením na odberné miesta potrebných energií, s podmienkami
zabezpečovania vstupov a bezprostredného okolia staveniska a toto zabezpečiť pred
ohrozením tretích osôb, ďalej je povinný podľa vlastného uváženia zoznámiť sa s ďalšími
okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na cenu, kvalitu, termín a spôsob realizácie diela
v štandartnej akosti prác a dodávok, ktoré sa stanú súčasťou diela.

2.3 Uchádzač je povinný v čase realizácie diela v plnom rozsahu rešpektovať všeobecné
technické podmienky a obchodné podmienky stavebných prác a dielo vykonať podľa ich
ustanovení s podmienkou rešpektovania ustanovení súvisiacich STN a týchto súťažných
podmienok. Všetky použité materiály a výrobky musia mať certifikát platný pre Slovenskú
republiku.
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2.4 Uchádzač je povinný v prípade činnosti nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami sa
riadiť upresneniami dotknutých správcov sietí. Uchádzač v prípade porušenia ich na vlastné
náklady uvedie do pôvodného stavu.

2.5 Uchádzač je povinný verejným obstarávateľom poverenej osobe na vyžiadanie predložiť
vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj výsledky
kontrol kvality.

2.6 Ak uchádzač nemá oprávnenie k niektorým stavebným alebo technologickým prácam, je
tieto povinný vykonať spolupôsobením poddodávateľa s príslušným oprávnením
doloženým overenou fotokópiou o spôsobilosti tieto práce a činnosti vykonávať.

2.7 Uchádzač nevykoná žiadne zmeny prác a dodávok oproti prijatej ponuke bez písomného
súhlasu verejného obstarávateľa.

2.8 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizáciu predmetu zákazky v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný
poriadok na mieste realizácie predmetu zákazky (stavbe), minimálne znečisťovať okolité
priestory, zabezpečiť stavbu proti nadmernému hluku a prašnosti.

2.9 S informáciami a podkladmi označenými uchádzačom ako jeho obchodné tajomstvo bude
objednávateľ zaobchádzať dôverne.

3. Prevzatie diela
3.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní uchádzač odovzdaním a prevzatím diela

verejnému obstarávateľovi protokolárne zápisom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bez
vád a nedorobkov a splnením ustanovení týchto súťažných podmienok. Pripravenosť na
odovzdanie diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne 5 dní vopred.

3.2 Pri odovzdaní a prevzatí diela v zmluvnom termíne je uchádzač povinný predložiť
verejnému obstarávateľovi:
a) výkres rozmiestnenia postrekovačov
b) zápis s vykonanej tlakovej skúška rozvodu
c) doklady o akosti použitých materiálov ( osvedčenia, certifikáty, atesty, atď.)
d) návod na obsluhu a programovanie,
e) potvrdenie o zaučení obsluhy,
f) protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3.3 Podmienkou prevzatia diela je aj prevzatie priestorov využívaných k zhotoveniu diela po
ukončení prác, ich vypratanie a vyčistenie od zvyškov materiálu, obalov a uvedenie do
pôvodného stavu a účelu využitia, v opačnom prípade má dielo vady.

3.4 Ak je pri odovzdávaní a preberaní zhotoveného diela preukázateľne zistené, že dielo má
vady, verejný obstarávateľ dielo neprevezme a spíše s uchádzačom zápis o zistených
vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Uchádzač je povinný bezodkladne dielo
odovzdať po ich odstránení.

c. Spôsob určenia ceny

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách vrátane DPH.
3. Súčasťou súťažných podkladov je zoznam materiálu (príloha A) a výkaz výmer pre zemné

práce (príloha E). Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky uvedených príloh.
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4. Navrhovaná cena ponuky ako aj úspešná cena za predmet zákazky z elektronickej aukcie,
musí vychádzať s ocenených príloh - zoznam materiálu a výkaz výmer pre zemné práca, t.j.
tvorí ju sumár všetkých ocenených položiek.

5. Uchádzač je povinný do cien jednotlivých položiek zakalkulovať všetky nevyhnutné práce
a dodávky, teda i tie, ktoré nie sú výslovne popísané, ale ktorých vykonanie logicky vyplýva
z charakteru požadovaných prác a dodávok.

F. Obchodné podmienky uskutočnenia prác

1.1 Zmluva o dielo bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk s uchádzačom, ktorého cena po
skončení elektronickej aukcie bude na 1. mieste po predložení dokladov požadovaných v
bode 19.2 a 19.3 čl. VI. Uzavretie zmluvy týchto súťažných podkladov.

1.2 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry
vystavenej za skutočne realizované dodávky a práce.

1.3 Právo vystaviť faktúru vznikne uchádzačovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela bez vád a nedorobkov.

1.4 Splatnosť faktúry je 14 dní.
1.5 Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré nie sú upravené v týchto súťažných

podkladoch, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ním súvisiacich predpisov.
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Zoznam materiálu Príloha A

Automatický zavlažovací systém

ŠA Rybníkova, Trnava

Cena za MJ Cena spolu Cena spolu
Pol.č. Názov: Množstvo: bez DPH bez DPH s DPH

l. Elektroventil PVG 2" VZN s reguláciou 6 ks
Postrekovač HUNTER 1-25, výs. 9 cm,

2. 40° - 360°, sp. ventil, 30 ks

3. Spojka 63 mm x 2" s vonkajším závitom 12 ks

4. T kus 63 x 63 x 63mm pre PE trubky 5 ks

5. Koleno 63 x 63 mm, pre PE trubky 1 ks

6. Šachta hranatá 24 x 41 x 30 cm 6 ks

7. Navrtávací pás 63 mm xl" 18 ks

8. Navrtávací pás 50mm xl" 6 ks

9. Koleno 40mm xl", vonkajší závit 6 ks

10. S~ojka priama, red. 63 x 50 mm 6 ks
ll. Spojka priama, red.50 x 40 mm 6 ks

12. Koleno 25 xl", vonkajší závit 48 ks

13. Ovládacia jednotka XC 601 E pre 6 vetiev 1 ks

14. Dažďový senzor zrážok Rain-clik 1 ks

15. Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5mm 150 m

16. Rúra HDPE DN 63 x 3,8 mm, PN 10 450 m

17. Rúra HDPE DN 50 x 3 mm, PN 10 120 m

18. Rúra HDPE DN 40 x 2,3 mm, PN 6 100 m
19. Čerpadlo GRUNDFOS CR 15-5 1 ks

20. Materiál pre inštaláciu čerpadla:

- ovalná príruba pre CR15-5 1 ks

- ventil gul'ový 2" 2 ks

- filter 2" 1 ks

- vsuvka2" 2 ks

- pomocný materiál 8 ks
21. Inštalácia systému 40 hod

22. Spojovací materiál 1 kompl
23. Zostava pre zazimovanie systému 1 kompl

Spolu: ...........EUR .......... EUR



Príloha B

Výkaz výmer pre zemné práce
Stavba: ŠA, Rybníkova, Trnava

Objekt: Automatický zavlažovací systém - FI Č. 2
Časť:

JKSO:

Dátum:

Skrátený popis

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

11111301111 IOdtánenie mačiny hr. do 100mm 1m2 115,600 I

770*0,15

770*0,4*0,15

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny

770*0,4*0,15 0,140

41182301122 1 Rozprestrezie a urovnanie ornice,sklonnad 1:5 do 500m2, hr. 1 m2 1

1 Jdo 150mm l' 115,6001

1

770*0,15

Celkom bez DPH

DPH 20%

Celkom s DPH



Technický list čerpadla

Techn.:
Údaje čerpadla pro dané otáčky
Jmen. prútok
Jmel1.·dópraVl1í.Výška·.
Ob'eŽnék()la . . .

Ucpávka
Schval. značky'na typovémštítku
Toleranční pásmo krivky:
§tupne: ....
Verze čerpadla
Model:

Materiály:
tMeso' čerpadla

Obéžné

Kód mater. provedení:
Kódpr() pryŽovesouČésti

Instalace:
Max. teplota okolí
Mal( tlak pri dané teplote: .

Standardní pňruba
Kód pro pripojení:
Potrubní pňpojka
PN pro potrubní prípojku
Veli kost príiUby motoru

Kapalina
Rozsah teploty kapaliny:

Elektrické údaje
typm()toru
trida účinňosti:
Počet pólu:
Jrnel1oviiYVýkon - 1=>2
Príkon (P2) Vy'Žadovanýčerpadlem:
Frekvence el. síte:
Jmenovite napetí
Jmenovitý el. proud:
Roz:6éhoVýiir proud
Cos phi - účiník:
Jrnenoviteoti3Cky
Účinnnostmotoru pri plném zatížení
ýči nnostrn()toIupri 3/4 ;!:E!tížení
Učinnost motoru pri 1/2 zatížení
Krytí (IEC 34-5):
Trída izOlácii (IEC 85):
Motorová ochrana
výr.črnotoru

Jiné:
Čistl!ľhmotnost:
Hrubá hmotnost:
Prepravní objem

2917 rpm
17 m?/h

.55.4 m
05
HQQE
CE
ISO 9906 Annex A
05A .
A

Litina
EN-JL 1030 DIN vii .-Nr.
A48-30 B ASTM
Korozivzdorná ocel
1.4301 DIN W-Nr.
304 AISI

60 ·C
16/120 bar /·C

.. 16/ =20bár7·C
DIN
F
DN50
PN16
FTED

112MC
. 1

2
4kw

50
3 x 380-415 D V
8A
1126-1230 %
0,88-0,84
2910=2930 rprn
89%
89-88 %
87-86 %
IP55
F
PTC
85D15413

69 kg
73 kg
012 m?

Vyfj�/eno z Grundfos CAPS
1/1



96501896 CR 15-5

.co
'& O~

06
sss

Upozornšrŕl Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!
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