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naše číslo: 1449/2018                                                                                                                  V Kanianke dňa 12.04.2018 

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: „Zábradlia Kanianka“ 

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:  zámočnícke práce; CPV 98396000-8  

4. Názov predmetu zákazky:  „Zábradlia Kanianka“ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Požaduje sa ponuka zákazky podľa opisu uvedeného v bode 6 tejto výzvy.  

6. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zhotovenie zábradlí s prechodovými  medzerami na jednotlivých 

uliciach v intraviláne obce Kanianka, z materiálu oceľ JOKEL 35/35/2 vrchné madlo a JOKEL 30/20/2 spodné 

(výstuha vodorovnej konštrukcie) alebo v rozmeroch ako vrchné madlo. Stredová výstuha bude vo výške 0,5 m nad 

zemou. Stojky materiál JOKEL 35/35/2 (zvislá konštrukcia) o dĺžke 1,5 s tým, že zabetónovaná časť bude v zemi 

o dĺžke 0,5 m. zábradlia nebudú ošetrené náterom. Stojka – zvislá konštrukcia musí byť umiestnená vo vzdialenosti 

zodpovedajúcej deliacej čiare jednotlivých stojísk. Zábradlia musia byť v pozdĺžnej aj zvislej  rovine. Celková dĺžka 

zábradlia (nie materiálu) je 606,15 bežných metrov. V cene zákazky je materiál, zámočnícke práce, energie 

a súvisiace práce. Betonáž stojok realizuje objednávateľ z materiálu ktorý dodá zhotoviteľ. 

Dĺžky zábradlí: 

Ul. SNP stojiská R 15,55 m + 18,35 m+ 19,2 m (pri PK 4) 

Školská ul. stojiská A 62,8 m (pod lesom); stojisko C (pod lesom ku garážam) 84,60 m; stojisko C (oproti garážam) 26.1 

m; stojisko C (ostrovček pri PK 29) 22,5 m 

Bojnická cesta stojisko D (dom Bojnická 591 za križovatkou z hlavnej cesty) 10 m 

Nová 595 ul. Stojisko I (pozdĺž svahu) 93,45 m 

Nová 597 stojisko  L (spodné dvojparkovisko oproti SSS z oboch strán)   17,65 m + 20 m 

Nová 598 stojisko N (oproti PK 30) 11,3 m 

Nová ul.  stojisko J (nad Lesankou) 16,7 m (stojiská č. 37 až 43) + 35,65 m (stojiská č. 21 až 36) + 49,4 m (stojiská č. 1 až 

20) 

Nová 597 stojiská K (oproti domu Nová 595 od križovatky hlavnej cesty) 78,6 m 

Nová 597 stojisko M (pri detskom ihrisku pozdĺž cesty)  24,3 m 

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

zákazky; nákresu zábradlí, vodorovného značenia stojísk a mapky stojísk (obdrží každý uchádzač na vyžiadanie). 

Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady k, aby bolo dielo funkčné a v zmysle platných 

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

DPH.  Nacenené a nezrealizované tovary, práce a služby nebudú objednávateľom diela uhradené. Objednávateľ má 

právo započítať iné nedoplatky, nedorobky, či vady diel vykonaných zhotoviteľom s touto zákazkou. Zmluvné 

vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Vyžaduje sa osobná obhliadka 

predmetu zákazky. 

Po dohode termínu je možná aj obhliadka predmetného staveniska. 

8. Miesto dodávky:  K.ú. Kanianka,  

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  Termín zabezpečenia a odovzdania nakráteného materiálu na 

stojky je do 5 dní od vystavenia objednávky. Termín odovzdania zákazky sa realizuje písomne a samostatne  za 

každú skupinu stojísk označených jedným písmenom (bod 6 výzvy), pričom termín odovzdania každej skupiny 

stojísk je do 7 dní od vykonania betonáže (kotvenia stojok) samostatne za každú skupinu stojísk označených jedným 

písmenom. Predpokladaný termín odovzdania celého diela je máj 2018. Predpokladaný začiatok realizácie: apríl 
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2018. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa  je 0,5 % z celkovej vysúťaženej sumy diela za každý deň 

omeškania nad dohodnutú sedemdňovú lehotu pri jednotlivých skupinách stojísk označených samostatným 

písmenom, pričom pri každej skupine stojísk označených samostatným písmenom sa lehoty zmluvných termínov 

odovzdania počítajú samostatne.  

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.  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: objednávka, ktorej súčasťou je táto výzva. 

13. Uchádzač predloží: Doklad o splnení podmienok účasti (bod 11.) 

Navrhovanú cenu diela –   položkovite, s uvedením sumárnej ceny diela bez DPH, suma DPH,  cena diela s DPH. 

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:  11.723,25  € 

15. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je do 19.04.2018  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 

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

uchádzačovi neotvorená. 

16. Otváranie ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa bude konať 19.04.2018  o 12:30 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 na základe objednávky. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kanianke, dňa  12.04.2018                                                                                Ing. Ivor Husár       
   starosta obce   


