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 naše číslo:1032/2016                                                                                                       V Kanianke dňa . 9.9. 2016 

Výzva na predkladanie ponúk  

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov:  

„Povrchová úprava náter stĺpov verejného osvetlenia“ 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

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

V zastúpení:  Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba:  Martin Badák, samostatný odborný referent  

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:  Maliarske a natieračské práce a odstraňovanie náterov; CPV 45442100-8, CPV 45442120-

4, CPV 45442121-1, CPV 45442190-5  

4. Názov predmetu zákazky: „Povrchová úprava náter stĺpov verejného osvetlenia“ 

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

6. Opis predmetu zákazky: Predmetom dodávky sú prípravné a natieračské práce pri obnove povrchovej 

úpravy stĺpov verejného osvetlenia typ obdobný ako J 11/7.7.  a obdobné nešpecifikované štítkom v obci 

Kanianka (obvod/výška a parametre ako uvedený typ + výška výložníkov) na ulici Bojnická cesta, Nová SNP 

a Školská v celkovom počte 59 kusov. (Bojnická cesta 33 kusov z toho 4 kusy s dvojvýložníkom, Ul. Nová 14 

kusov z toho 2 kusy s dvojvýložníkom, ul. Školská 8 kusov z toho 1 kus s dvojvýložníkom, ul. SNP 4 kusy 

z toho 2 kusy s dvojvýložníkom.  
Práce spočívajú v dokonalom a kompletnom obrúsení jestvujúceho náteru a zoxidovanej vrstvy železných 

stĺpov s výložníkmi až na kov, od betónového základu (alebo od styku so zemou) po koncovú lampu v.r. 

výložníkov. Celá plocha stĺpov s výložníkmi bude natretá štetcom základnou dvojzložkovou polyuretánovou 

farbou obdobných alebo lepších parametrov ako Warox oxidrot, alebo epoxidovým náterom, alebo iným 

špeciálnym náterom napr. nabáze epoxid/polyuretan v hrúbke a počte vrstiev podľa odporučenia výrobcu, 

v súlade s príslušnými normami, odporučenia výrobcov náterov, výzvou a zárukou zhotoviteľa. Následne 

zhotoviteľ prevedie náter vrchnou akrylátovou farbou, alebo polyuretánovou farbou, alebo iným špeciálnym 

náterom v hrúbke a počte vrstiev podľa odporučenia výrobcu, v súlade s výzvou a zárukou zhotoviteľa 

obdobných alebo lepších parametrov ako Lankwitzer 2K Acryl. Požadovaný odtieň farby je RAL 1003, alebo 

tmavší odtieň žltej farby s dostatočným krytím u všetkých stĺpov rovnaký. Uchádzač predloží technologický 

postup, doklady od použitých výrobkov ako technický list a doklady o zhode, odporučenia výrobcov ohľadom 

hrúbky náteru a kombinovateľnosti podkladovej a vrchnej vrstvy či k postupu prác.  

Päta stĺpov  - spodná časť vyčnievajúca 0,2 m nad terén (nad betónový základ) bude následne ošetrená 

gumoasfaltovým náterom, pričom sa vyžadujú parametre porovnateľné alebo lepšie ako u výrobku Gumoasfalt 

SA 12 v parametroch: prídržnosť k podkladu (min. 0,25 MPa), nasiakavosť (max. 15%)  a vodotesnosť 

(neprepúšťa vodu). Záruka za dielo sa požaduje aspoň 3 roky. Práce budú realizované z vysokozdvižnej 

plošiny, alebo obdobným spôsobom, s použitím samostatného zdroja energie (napr. elektrocentrála). Vyžadujú 

sa certifikáty materiálov, školenia a povolenia na daný typ prác vo výškach a registrácia na uvedený typ 

podnikateľskej činnosti.  Pri prácach je potrebné demontovať a následne osadiť späť kryty stĺpov 

s elektrickým pripojením a svorkovnicou – obstarávateľ poskytne súčinnosť na požiadanie zhotoviteľa 

a odpojí zariadenia od el. napätia. Predmety osadené na stĺpoch je potrebné demontovať a následne osadiť tak, 

aby bol stĺp v celej ploche povrchovo ošetrený a natretý podľa vyššie uvedeného opisu a predmety osadené na 

pôvodné miesto (napr. kamery, verejné osvetlenie, nosiče káblov a podobne); kotvenia a nosiče iných 

zariadení na stĺpoch budú natreté rovnakým odtieňom farby ako u stĺpoch.  
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Záruka povrchovej úpravy sa vzťahuje na stĺpy, nie na kotvy, úchyty a ostatné nepôvodné časti stĺpov. 

Uchádzač sa musí vysporiadať s prekážkami v práci spojenými s prekonaním bariér konárov stromov, vedenia 

miestneho rozhlasu a podobne, pričom sú na predmete zákazky – stĺpoch verejného osvetlené vedenia 

kotvenia a úchyty miestneho rozhlasu, televízne rozvody, kamerový systém, IRP zariadenia ...  vzhľadom k 

uvedenému sa vyžaduje osobná obhliadka  predmetu zákazky. Pod pojmom stĺp, alebo stĺp verejného 

osvetlenia sa považuje zariadenie v.r. výložníkov bez ohľadu na ich počet. 

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

zákazky; zmluvou a nenaceneným výkazom výmer. Uchádzač nacení ponuku a zahrnie do ponuky tak, aby 

zahŕňala všetky súvisiace náklady tak, aby dielo spĺňalo požadované parametre, záruku, krytie náterom, 

príslušné normy a bolo naďalej funkčné. Zákazku nemožno dodatočne navyšovať.  Cenová ponuka musí 

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

8. Miesto dodávky: katastrálne územie obce Kanianka  

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  Termín odovzdania diela je  október 2016. 

Predpokladaný začiatok realizácie: september 2016. 

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

verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry - max. 30 dní od odovzdania a prevzatia diela bez vád a 

nedorobkov. Podrobnosti a platobné podmienky sú v zmluve o dielo.   Obstarávateľ  zálohy neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) - 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. Originál, alebo  overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží úspešný 

uchádzač po prijatí oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie podmienky fotokópiou, alebo čestným 

vyhlásením – vzťahuje sa na oprávnenie podnikať. 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo so zapracovanými podmienkami výzvy. 

13. Uchádzač predloží: Doklad o splnení podmienok účasti (bod 11.) a doplnené, opečiatkované a podpísané 

oprávnenými osobami 2 rovnopisy zmluvy o dielo, ktoré sú súčasťou tejto výzvy (uchádzač doplní len svoje 

dáta, cenu, oprávnené osoby – vybodkované miesta v zmluve). 

Predloženú cenu za 1 stĺp verejného osvetlenia a cenu za zákazku ako celok, položkovite jednotlivé pracovné 

činnosti (plošina, odhrdzenie, prvý náter a opakované nátery, vrchný náter, náter do výšky 20 cm, cena 

náterových látok t.j. samostatne práce a samostatne tovary,  s uvedením sumárnej ceny diela bez DPH, suma 

DPH,  cena diela s DPH; Uchádzač predloží technologický postup, doklady od použitých výrobkov ako 

technický list a doklady o zhode, odporučenia výrobcov ohľadom hrúbky náteru a kombinovateľnosti 

podkladovej a vrchnej vrstvy či k postupu prác. 

Nacení celú ponuku so všetkými súvisiacimi nákladmi tak, aby nevznikli práce naviac. Práce naviac sa 

neuhrádzajú. Cenová ponuka musí obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu bez DPH, sumu DPH a cenu 

diela s DPH. Pokiaľ nie je platcom DPH, tak túto skutočnosť uvedie. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky 

výzvy budú vyradené. Uchádzač uvedie záruku, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 roky od odovzdania a prevzatia 

predmetu diela. 

14. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  od 174 € s DPH/ kus stĺpu VO 

15. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je do 16.9.2016  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 lehote na predkladanie ponúk v uzavretom 

obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. Obal ponuky musí byť označený textom: 

názov zákazky „Náter stĺpov VO“, a formulkou „Neotvárať“. Ponuka doručená po lehote na  predkladanie 

ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

16. Otváranie ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa bude konať 16.9.2016 o 12:15 hod. v zasadacej 

miestnosti obecného úradu v Kanianke, SNP 583/1, 972 17 Kanianka. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa 

kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: Ponuka s kombináciou najnižšej ceny a najdlhšej záruky sa umiestni na prvom 

mieste v poradí, ponuka s kombináciou najvyššej ceny a najkratšej záruky sa umiestni na poslednom mieste 

v poradí, ponuka so zárukou do 3 rokov sa vyraďuje (záruka sa uvádza na počet mesiacov). Ponuka na prvom 

mieste bude vyhodnotená ako úspešná.   

Vzorec hodnotenia:  

Hodnotenie ceny 
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percentuálne body = 100 x ponúknutá cena uchádzača/najvyššia ponúknutá cena uchádzača  

 

Hodnotenie záruky 

Záruka 36 mesiacov = 0% (neprideľujú sa žiadne %) 

Záruka za každý mesiac navyše nad 36 mesiacov = -2% (napr. záruka 40 mesiacov =(40 – 36) x 2= -8%)  

Hodnotenie ceny a záruky = % za cenu mínus % za záruku 

Víťaz súťaže je subjekt s najnižším počtom percentuálnych bodov. 

18. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 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 oboma zmluvnými stranami. 

19. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.  

20. 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 pre uvedený typ zákazky, ak sa zásadným spôsobom zmenia podmienky, ktoré boli 

pri vyhlásení súťaže, alebo ak tak pripúšťa zákon. 
 

prílohy: zmluva o dielo 

 

V Kanianke, dňa  9.9.2016                                                                                   

 

     Ing. Ivor Husár       

   starosta obce   


