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Výzva k súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

„Vybudovanie chodníkov na novom cintoríne“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov   :  Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení  : Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba      :  Ing. Ivor Husár – starosta, Ľudovít Pös-prednosta OcÚ  

Telefón   :  046/5400615 

Elektronická pošta : ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa : www.kanianka.sk 

IČO   : 00518239 

DIČ   : 2021160361 

Bankové  spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu   : 9000151002/5600 

 

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., resp. 

u prednostu obecného úradu p. Ľudovíta Pösa tel. 0905554006. 

3. Predmet zákazky: zemné práce a osadenie parkových obrubníkov na novom cintoríne v obci 

Kanianka. 

4. Názov predmetu zákazky:  „ Vybudovanie chodníkov na novom cintoríne “ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

6. Opis predmetu zákazky: Prípravné zemné práce spojené s osadením parkových obrubníkov 

a dodanie betónovej zmesi.  

7. Miesto   dodávky: Obec Kanianka,  PSČ 972 17 – nový cintorín 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladaný termín odovzdania predmetu 

zákazky do 60 dní od podpisu zmluvy (objednávky), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, 

najneskôr do 30.11.2013 

9. Zdroj finančných prostriedkov: Finančné prostriedky budú poskytnuté z rozpočtu verejného 

obstarávateľa a Úradu vlády SR do výšky schváleného rozpočtu. Verejný obstarávateľ uhradí 

celkovú dohodnutú cenu po ukončení a odovzdaní diela bez vád a nedorobkov na základe 

vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní.  Obstarávateľ zálohy neposkytuje.  

10. Poskytnutie súťažných podkladov (špecifikácia): Súťažné podklady tvorí súpis  prác a špecifikácia 

materiálu, ktoré sú súčasťou výzvy k súťaži. 

11. Splnenie podmienok účasti: § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení podnikať v predmete 

obstarávania – výpisom z obchodného registra, resp. potvrdením o zapísaní podnikateľov z ÚVO – 

originál, alebo overená kópia. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla 

nevydáva niektorý z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, 

možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

12. Typ zmluvy: Objednávka. 

13. Obsah ponuky:  

- doklady o splnení podmienok účasti 

- cenová ponuka na celý predmet obstarávania podľa súťažných podkladov (príloha k výzve) 

- podpísaná zmluva o dielo (objednávka) 

14. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2.000,- € 
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15. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 

09.10.2013 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný úrad, 

SNP   583/1, 972 17  Kanianka. Uchádzač môže doručiť iba jednu ponuku v zapečatenej obálke 

označenej heslom „Vybudovanie chodníkov na novom cintoríne“ 

16. Vysvetľovanie: Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne, najneskôr do troch 

pracovných dní do doručenia žiadostí o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom; 

záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ doporučuje, aby si každý záujemca urobil obhliadku 

predmetu zákazky. 

17. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2013 

18. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk: 10.10.2013 o 15,00 hod.  

Otváranie  ponúk sa uskutoční v zasadacej  miestnosti obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1, 

972 17  Kanianka. 

19. Kritériá na hodnotenie ponúk:  Najnižšia cena za predmet zákazky ako celok; Uchádzač  uvedie 

cenu  bez DPH a s DPH a samostatne uvedie DPH, zároveň ak nie je platcom DPH tak to uvedie 

v cenovej ponuke (príloha k výzve). Hodnotí sa prepočítaná cena na bežný meter,  cca. 240 bm , 

zemné práce/hod. a betónová zmes 1 m3. 
20. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému 

uchádzačovi po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom nadobudne uzatvorením zmluvy o dielo (podpísaním objednávky). 
21. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa. Obstarávateľ  si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž 

zrušiť v prípade, ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky podľa súťažných podkladov 

v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú presahovať finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ 

na predmetnú zákazku schválený 

22. Alternatívne riešenia sú neprípustné. 

 

                                                                                 

 

 

 

 

    Ing. Ivor Husár 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na stránke obce Kanianka www.kanianka .sk      dňa     25.09.2013 
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Príloha k výzve:  

 
Názov pracovného stroja 

 ( traktorbáger, nákladné auto, 

tatra ) 

Merná 

jednotka( ks) 

Cena v € bez DPH za za 

m.j. 

Cena v € bez DPH 

spolu 

Zemné práce  - stroj 15 hod. 

 

  

Osadenie parkových obrubníkov 240 bm 

 

  

Betónová zmes 10 m3 

 

  

Cena bez DPH    

Cena spolu s DPH    

Suma  DPH    

 


