
 

                               OBEC   KANIANKA 
                                                                

 

Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 

 

„Prestrešenie 2 schodísk OcÚ“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

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

V zastúpení  : Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba      :  Ing. Ivor Husár – starosta  

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 starostu obce Kanianka- Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615. 

3. Predmet zákazky:  stavebné  a konštrukčné práce .  

4.  Názov predmetu zákazky: „Prestrešenie 2 schodísk OcÚ“ 

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

6.   Opis predmetu zákazky:  Zákazka pozostáva z výroby a montáže pozinkovanej 

konštrukcie, osadenie strešného makrolónu, zvodov a rýn. Celá konštrukcia bude pozinkovaná 

a rozoberateľná, osadenie stĺpov sa kotví do existujúceho betónového schodiska kotvami 

HILTY prípadne chemickou kotvou. Na makrolón treba osadiť protisnehové zábrany. 

Zákazka zahŕňa dopravu všetkých materiálov (napr. spojovací mat.) potrebných k uvedenej 

realizácií, likvidácia odpadu a všetky ostatné s tým súvisiace dodávky a práce. Bližšia 

špecifikácia je v zmysle zmluvných podmienok a výkazu výmer, výkresu.  

 

K predpokladanému rozsahu zákazky odporúčame osobné konzultácie, obhliadku miesta 

zákazky a overenie parametrov diela.  

 

7.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním a zmluvou o 

dielo podľa opisu uvedeného v predmete zákazky.  
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8.  Miesto   dodávky:  Obec Kanianka,  ul. SNP 583/1, PSČ 972 17 – schodisko do OCÚ. 

9.  Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladané termíny odovzdania       

predmetu zmluvy (zákazky) 31. október  2014. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú       

poskytnuté z rozpočtu objednávateľa, lehota splatnosti faktúr – max. 60 dní od odovzdania 

diela bez vád a nedorobkov v požadovanej kvalite a termíne. Obstarávateľ zálohy 

neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 26 ods. 1 písm. f (§ 26 ods. 2 písm. e) – uchádzač je oprávnený        

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, - doklad       

o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom       

profesijnou organizáciou (ÚVO). Originál alebo overený doklad nie starší ako 3 mesiace 

predloží  úspešný uchádzač po obdržaní  oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie         

podmienky čestným vyhlásením; predložený nacenený výkaz výmer – položkovite, 

s uvedením sumárnej ceny diela bez DPH, DPH, cena diela s DPH; podpísaná zmluva o dielo 

predložená obstarávateľom (prílohy výzvy). 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo, záruka po dobou 5 rokov. Uchádzač       

predloží: doklad o splnení podmienok účasti, cenovú ponuku na celý predmet        

obstarávania podľa súťažných podkladov, podpísanú zmluvu o dielo.  

13. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    9.000,00  € 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk a príloh: Lehota  na predkladanie 

ponúk – dátum: do 29.09.2014 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec 

Kanianka, obecný úrad,  SNP 583/1, 972 17  Kanianka.  Ponuku je  potrebné doručiť na 

adresu verejného obstarávateľa v písomnej podobe, v lehote na predkladanie ponúk  

(v uzavretom   obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača). Obal 

ponuky musí byť označený textom: názov zákazky „Prestrešenie schodiska“, a formulkou    

„neotvárať“.  Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 

15. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk:  29.09.2014 o 12,15 hod.        

Miesto otvárania ponúk:  zasadacia miestnosť obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1,       

972 17  Kanianka. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.        

Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou        

cenou sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude        

vyhodnotená ako úspešná.   
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:    najnižšia cena za celý predmet zákazky  

Uchádzač vyhodnotí ponuku  tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady (tovary, práce, 

služby), náklady nezahrnuté v tabuľke doplní tak, aby ponúknutá cena za dielo bola konečná 

nasledovne: 

 

 

      Cenová ponuka za prestrešenie 1 schodiska  minimálne musí obsahovať  nasledovný  výkaz  výmer 
podľa priloženej  tabuľky: 
 

Popis položky Množstvo Jednotky 
Jednotková 

cena 

Jednotk

a 

Cena 

celkom 

Makrolon  16 x 10 m číry vrátane prísl. na 

uchytenie 

35,25 m2    

Ryna 4500 mm 25 (pozinkovaná) 1 ks    

Zvod 3000 mm 80 1 ks    

Kotlik 1 ks    



Čielko 2 ks    

Koleno 3 ks    

Držiak 80 2 ks    

Snehová zábrana 6 ks    

Jokel  80 x 80 x 3 (pozinkované) 23 m    

Jokel 50 x 30 x 2 (pozinkované) 85 m    

Jokel 80 x 60 x 3 (pozinkované) 18 m    

Spojovací materiál  ks    

Kotvy HILTY 24x210 mm 16 ks    

Pozinkovanie celej konštrukcie  kg    

Výroba a montáž konštrukcie, uchytenie  

kotiev a pripevnenie makrolónu (ostatné 

práce a dodávky) 

 hod 

 

   

Cena celkom bez DPH           

DPH 20%          

Cena  celkom s DPH           

 
 

17. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému        

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

uchádzačom nadobudne podpísaním zmluvy o dielo. 

18. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.  

19. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden       

uchádzač nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak       

ponuky budú presahovať finančný limit, určený pre daný typ zákazky (§4 ods. 3). 

 

 
V Kanianke, dňa 17.09.2014                                                        ............................................... 

                                                                                                               Ing. Ivor Husár  

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Prílohy:  -     Ponuka uchádzača 

- Výkaz výmer 

- Zmluva o dielo 



Názov zákazky: „Prestrešenie 2 schodísk OcÚ“ 

 

Uchádzač: 

.....................................................................................................................................................                                   

názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt 

 

 

 

P O N U K A 

(za prestrešenie 2 schodísk OcÚ) 

 

 

 

Cena  bez DPH za 

kompletnú dodávku 

predmetu zákazky 

 

Sadzba DPH 

 

Cena celkom  s DPH                      

 

bez DPH 

 

 

 

 %             

 

s DPH        

 

 

 

 

 .................................................. 

                                                                                                            (pečiatka, podpis)                  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz výmer  
„Prestrešenie  1 schodiska OcÚ“ 

Popis položky Množstvo Jednotky 
Jednotková 

cena 

Jednotk

a 

Cena 

celkom 

Makrolon  16 x 10 m číry vrátane prísl. na 

uchytenie 

35,25 m2    

Ryna 4500 mm 25 (pozinkovaná) 1 ks    

Zvod 3000 mm 80 1 ks    

Kotlik 1 ks    

Čielko 2 ks    

Koleno 3 ks    

Držiak 80 2 ks    

Snehová zábrana 6 ks    

Jokel  80 x 80 x 3 (pozinkované) 23 m    

Jokel 50 x 30 x 2 (pozinkované) 85 m    

Jokel 80 x 60 x 3 (pozinkované) 18 m    

Spojovací materiál  ks    

Kotvy HILTY 24x210 mm 16 ks    

Pozinkovanie celej konštrukcie  kg    

Výroba a montáž konštrukcie, uchytenie  

kotiev a pripevnenie makrolónu (ostatné 

práce a dodávky) 

 hod 

 

   

Cena celkom bez DPH           

DPH 20%          

Cena  celkom s DPH           

 
 
V........................................., dňa.........................                                                  .......................................... 
                                                                                                                                                 (pečiatka, podpis) 



 


