
                         OBEC  KANIANKA 
                                                                       

 

 NA                  
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:   
 

„Výstavba trhoviska Kanianka“ 

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 
 

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

u starostu obce Ing. Ivora Husára 0911806113. 

2. Predmet zákazky:  stavebné  práce, kód CPV 45213140-6 stavebné práce na objektoch 

trhovísk, zákazka nie bežne dostupná na trhu 

3. Názov predmetu zákazky: „Výstavba trhoviska Kanianka“ 

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

6. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba trhoviska  na pozemku obstarávateľa na 

parc. č. 1674/6 v k. ú. Kanianka. Trhovisko bude vybudované na existujúcej spevnenej ploche, 

pôvodného trhového miesta. Súčasťou stavby bude spevnená plocha, ktorá bude  pojazdná 

automobilmi nad 3,5t a jeden rad prestrešenia tvaru Y tvorený oceľovou konštrukciou s pozinkovanou 

úpravou, ktorej nosné prvky budú tvoriť oceľové stĺpy a väznice. Strešná krytina bude ľahká plechová. 

Trhovisko je projektované ako dve zrkadlovo zhodné plochy s možnosťou rozšírenia o ďalšie totožné 

pozdĺžne rady stojísk. Predmetom výzvy je prvý rad prestrešenia (južný) s prislúchajúcimi 

spevnenými plochami.  Základové konštrukcie budú tvorené betónovými pätkami do ktorých budú 

ukotvené oceľové stĺpy. Súčasťou trhoviska bude aj vytvorenie hygienického priestoru s napojením 

pitnej vody pre potreby trhovníkov  a občanov a jej odvedením do splaškovej kanalizácie. Použitá 

voda bude odvedená do verejnej kanalizácie. Elektrické odberné miesta nie sú projektované.      

Zákazka zahŕňa dopravu všetkých materiálov, konštrukcií a presun hmôt potrebných k uvedenej 

realizácii, likvidácia odpadu, zabezpečenie povolení a prípadného dopravného značenia a všetky 

ostatné s tým súvisiace dodávky a práce. Súčasťou diela sú atesty, certifikáty, predrealizačné 

a porealizačné zameranie a doklady potrebné ku kolaudácii diela.   

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačom projektovú dokumentáciu s nenaceneným výkazom výmer 

na základe písomnej žiadosti za úhradu 30 €, situáciu spevnených plôch a koordinačný výkres – zmena 

1 – 05/2015, podľa ktorých má byť dielo zhotovené, zároveň poskytne návrh zmluvy o dielo.  

O poskytnutie projektovej dokumentácie, zmluvy o dielo a nenaceneného výkazu výmer môžu 

uchádzači požiadať  v termíne od  1.6. do 11.6.2015 v sídle verejného obstarávateľa. Uchádzač, ktorý 

podá ponuku bez prevzatia si projektovej dokumentácie a výkazu výmer bude vylúčený zo súťaže. 
 

K predpokladanému rozsahu zákazky je potrebná osobná konzultácia a obhliadka zákazky.  

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, podľa opisu uvedenom  

v predmete zákazky. Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady. Cenová 

ponuka musí obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu prác bez DPH, DPH a cenu diela s DPH.  

Zároveň položkovite doplní nenacenený výkaz výmer a v prípade, že nezahŕňa všetky položky alebo je 

nesúlad výkazu výmer s grafickou časťou projektovej dokumentácie, chýbajúce položky doplní, alebo 
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chybné opraví tak, aby ponuka uchádzača bola konečná za zhotovenie a skolaudovanie celého diela 

bez vád a nedorobkov.  

8. Miesto   dodávky: Obec Kanianka, ul.SNP priestor medzi Obecným úradom a Domom kultúry,  

parc.reg. C, č.1674/6 v k.ú. Kanianka. 

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

diela  (zákazky) je september 2015.   

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

z verejného rozpočtu.  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 alebo fotokopiou dokladu; 

predložený nacenený výkaz výmer –   položkovite, s uvedením sumárnej ceny diela bez DPH, suma 

DPH,  cena diela s DPH;  podpísanú zmluvu o dielo v dvoch vyhotoveniach s doplnením ceny, údajov 

uchádzača, zodpovednej osoby uchádzača (v prílohe). 

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

13. Uchádzač predloží: doklad o splnení podmienok účasti, cenovú ponuku na špecifikovaný predmet        

obstarávania podľa súťažných podkladov, nacenený výkaz výmer, cenovú ponuku (príloha výzvy) 

a podpísanú zmluvu v 2 rovnopisoch.  

14 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  29.807  € 

15. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 

12.06.2015 v  čase  do 11,00 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný úrad, SNP   

583/1, 972 17  Kanianka, s označením obálky „ Výstavba trhoviska Kanianka“ – „neotvárať“ 

s označením uchádzača. 

6. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk:  bude oznámený uchádzačom 

aspoň 5 dní dopredu.   

Miesto otvárania ponúk:  zasadacia miestnosť obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1, 972 17  

Kanianka. 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky pri dodržaní podmienok 

výzvy. Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady – je potrebné predložiť  

vyplnený výkaz výmer, nacenený položkovite ( podľa priloženej  tabuľky - príloha ku výzve viď bod 

6). Zároveň uvedie cenovú ponuku za celý predmet zákazky bez DPH, sumu DPH a cenu celkovú 

s DPH (príloha  výzvy).  

18. 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 a jej podpísaním oboma zmluvnými stranami. 

19. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa. 

20. Zo súťaže bude vylúčený uchádzač ktorý má nedoplatky voči obci Kanianka, alebo organizáciám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka.  

21. 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, ktorý má verejný obstarávateľ na predmetnú  zákazku schválený,  resp. ak 

sa zásadným spôsobom zmenili podmienky od vyhlásenia súťaže, alebo ak tak pripúšťa 

zákon. 
 

V Kanianke 28.5.2015          

                                   

                                                                                                        Ing. Ivor Husár 

                                                                                                           starosta obce  
 

 

Prílohy: Ponuka uchádzača, nenacenený výkaz výmer, projektová dokumentácia, zmluva o dielo 



Príloha  

 

Názov zákazky:  „ Výstavba trhoviska Kanianka“ 

 

Uchádzač: 
.....................................................................................................................................................                                   

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

 

 

 

P O N U K A 

 

 

 
 

Cena  bez DPH za kompletnú dodávku 

predmetu zákazky 

 

Sadzba DPH 20 %  

 

Cena celkom  s DPH                      

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................... 
                                                                                                                (pečiatka, podpis)                  

 

 
 

 

 

 

 

V .................................., dňa..............2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


