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naše číslo: 1295/2016                                                                                                                  V Kanianke dňa 15.11.2016 

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: „Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej ploche Nová 596“ 

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:  Stavebné  práce; CPV 45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín, CPV 45223300-9 

Stavebné práce na stavbe parkovísk, CPV 45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch, CPV 34993000-4  

Osvetlenie ciest, CPV 44212226-9 Elektrické stĺpy 

4. Názov predmetu zákazky:  „Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej ploche Nová 596“ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Požaduje sa ponuka zákazky Spevnené plochy a osvetlenie na odstavnej 

ploche Nová 596 podľa opisu uvedeného v bode 6 tejto výzvy.  

6. Opis predmetu zákazky: Predmetom stavebných prác je vybudovanie spevnených plôch a osvetlenia na odstavnej 

ploche Nová 596 v obci Kanianka.  

Pred zahájením výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete, aby nedošlo k ich prípadnému 

poškodeniu.  

Odstavná plocha je umiestnená v areáli bývalej základnej školy na novej ulici. Plocha má tvar trojuholníka, do 

ktorej sú vložené kolmé komunikačné ťahy s umiestnením jednotlivých stojísk. Komunikačné ťahy  sú navrhnuté 

z asfaltovým povrchom. Plocha je na miestnu komunikáciu napojená v dvoch bodoch.  Odstavné stojiská v počte 29 

miest sú kolmé o rozmere 5,0x2,5m tvorené z vegetačných tvárnic hr. 8cm. Na odstavnú plochu sú navrhnuté dva 

samostatné prístupy pre chodcov so zámkovej dlažby a bezbariérový prístup. Skladby jednotlivých vrstiev daných 

povrchov sú uvedené v projektovej dokumentácií. Predmetom stavebných prác vybudovania spevnených plôch je 

realizácia podkladných vrstiev zo štrkodrvy hr. 200 mm a 250 mm, podklad z kameniva spevneného cementom s 

rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm a pokládka jednotlivých povrchových vrstiev – betón asfaltový, vegetačné 

tvárnice a zámková dlažba. V mieste ukončenia existujúceho oporného múru je navrhnuté spevnenie svahu 

betónovou platňou hr. 250 mm s povrchovou pokládkou štiepaného kameňa. Súčasťou realizácie spevnených plôch 

je aj realizácia oplotenia a dopravného značenia. 

Nové vedenie osvetlenia bude napojené do stožiarovej rozvodnice existujúceho stĺpu verejného osvetlenia v 

blízkosti riešeného parkoviska. Zo stožiarovej rozvodnice bude vyvedený kábel CYKY-J 4x6, ktorý bude zapojený 

do prvého navrhovaného stožiaru. Následne budú prepojené všetky nové stĺpy. Osvetlenie parkoviska je navrhnuté 

LED svietidlami na oceľových osvetľovacích stožiaroch. Nové stožiare sú navrhnuté typ 260/60 l=6 m, D=60, 

pozinkované. Podľa doloženého výpočtu je navrhnuté svietidlo typ MEGIN M LED L04, 62W, 6900Lm/745, 230V, 

IP65, od fy. OMS v počte 6 kusov. Svietidlo bude na stožiare osadené priamo na vrchole bez použitia výložníka až 

na jede prípad, kedy bude použitý dvojramenný výložník. Zo stožiarovej rozvodnice pôjde v dutine stožiara kábel 

CYKY-J 3x1,5 až na svorkovnicu svietidla. V rozvodnici budú použité závitové poistkové patrony In=10A. Kábel 

CYKY-J 4x6 bude v ryhe uložený v chráničke FXDU 50 a 30 cm pod povrchom terénu bude uložená výstražná 

fólia červenej farby. š. 30 cm. Hlavný napájací kábel CYKY-J 4x6 bude v ryhe 35x85 uložený spolu z 

uzemňovacou pásovinou FeZn 30x4. Pásovina bude uložená na opačnej strane káblovej ryhy. Z pásoviny bude cez 

svorku SR03 pripojená uzemňovacia guľatina FeZn pr. 10, ktorá bude pripojená na určené stožiare cez svorky SP1. 

Pri súbehu a križovaní s ostatnými podzemnými inžinierskymi sieťami je nutné dodržiavať min. vzdialenosti podľa 

STN 73 6005 a káble ukladať podľa potreby do chráničiek FXDU 50.   

Pred zahájením samotných výkopových prác je nutné presné zameranie trasy káblov, a prizvanie majiteľov 

ostatných podzemných inžinierskych sieti, ktoré sa nachádzajú v záujmovom pásme.  

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

stavebných prác, zameranie stavby a sietí,  atesty a certifikáty (materiálov, tesnosti, atď.), likvidácia odpadu, 

zabezpečenie povolení, všetky ostatné súvisiace dodávky a práce. Súčasťou diela sú atesty, certifikáty, doklady 

o zhode a doklady potrebné k odovzdaniu diela a súvisiace dodávky a práce.  
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7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, podľa opisu uvedenom  v predmete 

zákazky; zmluvou a nenaceneným výkazom výmer. Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace 

náklady, chýbajúce položky nacení a doplní vo výkaze výmer tak, aby bolo dielo funkčné t.j. odstavná plocha pre 

vozidlá s hmotnosťou 24 ton a aby sa hodnota zákazky nenavyšovala.  Cenová ponuka musí obsahovať cenu diela 

ako celku, uvedie cenu prác bez DPH, DPH a cenu diela s DPH.  Uchádzač zároveň položkovite doplní celý 

nenacenený výkaz výmer.  Nacenené a nezrealizované tovary, práce a služby nebudú objednávateľom diela 

uhradené. Vyžaduje sa materiál andezit nezahlinený v množstve a frakciách podľa projektovej dokumentácie. 

Súčasťou diela je aj zameranie diela (výškopis, polohopis atď.). Po dohode termínu je možná aj obhliadka 

predmetného staveniska. 

8. Miesto dodávky: KD Kanianka, Ulica Nová 596, k. ú. Kanianka, parc. č. 1674/5 a 1674/757 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  Predpokladaný termín odovzdania diela je 31. júl 2017. 

Predpokladaný začiatok realizácie: apríl 2017. 

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

verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry - max. 60 dní od odovzdania a prevzatia diela bez vád a 

nedorobkov. Podrobnosti platobných podmienok sú v návrhu zmluvy 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.) 

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). 

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

diela s DPH, nacenený výkaz výmer nesmie obsahovať nulové položky. 

Nacení celú ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady, v prípade chýbajúcich položiek tieto uchádzač 

doplní a nacení 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. 

14. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  61 058,08 € 

15. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je do 22.12.2016  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 

„Odstavná plocha“, a formulkou „Neotvárať“. Ponuka doručená po lehote na  predkladanie ponúk, sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 

16. Otváranie ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa bude konať 22.12.2016  o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti 

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

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH, splnenie podmienok výzvy.  

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, nenacenené výkazy výmer, fotokópia PD 

 

V Kanianke, dňa  15.11.2016                                                                                  Ing. Ivor Husár       

   starosta obce   


