
Príloha č.1:  Návrh na plnenie kritérií

 „Odborné prehliadky a skúšky na VTZ elektrických verejného osvetlenia mesta Košice"

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Adresa sídla:

IČO:

Kontaktná osoba:

Kontaktný mail:

Kontaktné telefónne číslo:

Platca DPH áno/nie:

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

1. 101001 Zistenie stavu SM ks 6052

2. 103003  Zisťovanie stavu 

el.okruhov vrátane inšt. ovlád. a 

istiacich prvkov, ale bez spotrebičov - 

v priestore bezpečnom okruh nad 10 

vývodov

okruh 6052

3. 104001 Zistenie stavu pevne 

pripojeného svetelného spotrebiča 

žiarovkového, žiarivkového, výbojkov - 

v priestore bezpečnom

ks 6052

4. 106001 meranie izolačných odporov 

na prívode do prípojkovej skrine, 

rozvádzača, rozvodnice

mer. 2196

5. 106002 Meranie izolačného odporu 

na okruhu celého rozvádzača 
mer. 2196

Jedno

tka

Počet 

výkonov 

do konca 

roka 2018

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Cena spolu 

v  € bez 

DPH

  DPH 

20%

Cena 

spolu v € 

s DPH

Názov položky: 

Jednotko

vá cena v 

€ bez 

DPH
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6. 106006 Meranie izolačných odporov 

1- fáz. Alebo 3-fáz. Okruhurozvádzača 

alebo rozvodnice nad 10 vývodov

mer. 30260

7.106009 Meranie impedancie 

vypínacej slučky a RCD-prúd. chránič
mer. 7650

8. 106011 Meranie celkového 

zem.prech .odporu ochr. vodiča
mer. 6052

9. 106012  Meranie prech .odporu 

ochr. pospojovania
mer. 6052

10. 106016 Meranie základných 

elektrických veličín  (U.I.A.)
mer. 18156

11.107015 Zistenie skratových 

pomerov v rozvádzači - Demontáž a 

montáž skúšobnej svorky uzemnenia

ks 6052

V...............................                   dňa   ...................   2018 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

CENA SPOLU V €  BEZ DPH ZA  CELÚ ZÁKAZKU:

Uchádzač zároveň prehlasuje, že porozumel týmto súťažným podkladom a že súhlasí

s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.

Strana 2 z 2


