
Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16  Hranovnica

 _______________________           ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vyhlasuje

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 3/2017

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Hranovnica
Štatutárny orgán: Vladimír Horváth, starosta obce
Sídlo: Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
Telefón: 0915 915 092
E-mail: prednosta@  hranovnica  .sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003    

Obec Hranovnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z prostriedkov poskytnutých na
základe zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/43 a z vlastných finančných
prostriedkov.

2. Predmet zákazky:

Služby – Činnosť stavebného dozoru na stavbe „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz-výmer

3. Druh zákazky:

Sslužby
Spoločný slovník obstarávania: 71251000-2  – Architektonické služby a stavebný dozor

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
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5. Miesto poskytnutia stavebných prác:

KN-C 3339/6, k.ú. Hranovnica

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

700 bez DPH

7. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

8. Predpokladaný termín vykonania zákazky: 

4/2017 – 6/2017

9. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru stavby podľa výkaz-výmer  (príloha č.  1) s
nasledovným popisom:
Realizácia  zberného dvora  bude pozostávať  z realizácie  oplotenia  s prístupom z poľnej  cesty
na  parcele  KN-C 3339/4,  ktorá  sa  taktiež  upraví  makadamom  v šírke  4,0  metre  a dĺžke  52
metrov. Ďalej pozostáva z realizácie spevnených plôch vo vnútri oplotenia.
Pre  bližšiu  špecifikáciu  odporúčame  osobnú  obhliadku  miesta  po  predchádzajúcej  dohode
s kontaktnou osobu.

10. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:

Najneskôr do  31.3.2017 do 11.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici.

Cenové ponuky spolu  s  prílohami  podľa  bodu 12.  tejto  výzvy je  potrebné doručiť  v  riadne
zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ, adresát a heslo: „Dozor“ - NEOTVÁRAŤ

11.  Požadované obchodné podmienky:

a) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v €; uviesť cenu bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a poznámku,  že nie je platcom DPH. Cena musí  byť
konečná  a  musí  zahŕňať  všetky  náklady  uchádzača.  Cena  musí  byť  platná  od  lehoty  na
predloženie cenovej ponuky do vykonania diela,
b) faktúru za vykonanie diela doručiť do 14 dní po odovzdaní diela, platobné podmienky budú
dohodnuté v zmluve o dielo.

12. Obsah ponuky a požadované prílohy:

a) identifikačné údaje uchádzača,
b)  čestné  vyhlásenia  uchádzača,  že  súhlasí  s  podmienkami  vyhlasovateľa  uvedenými  v tejto
výzve,
c) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo),
ktorej prílohou bude vyplnený výkaz-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.



13. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom  na  vyhodnotenie  ponúk  je  najnižšia  cena  s  DPH  (celková  cena  za  celý  predmet
zákazky). 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém            

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným
ponukám druhé, tretie,  atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá  sa umiestni na prvom
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

14. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie:

ÁNO

15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

V Hranovnici, dňa 24.3.2017

   Vladimír Horváth
starosta obce



VÝKAZ VÝMER
Stavba: Zberný dvor Hranovnica

Objekt: SO 01 - Oplotenie zberného dvora JKSO: 

Časť: EČO: 

Objednávateľ: obec Hranovnica Spracoval: 

Zhotoviteľ: Dátum: 01.05.16

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkom EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 0,600

"pätky" 0.5*0.5*0.8*3 0,600

2 001 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 0,600

3 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 32,760

136,5*0.3*0.8 32,760

4 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 32,760

24 32,760

2 Zakladanie

5 011 272313511 m3 45,045

136,5*0.3*1.1 45,045

"pätky" 0.5*0.5*1.1*3 0,825

Súčet 45,870

6 011 272351215 m2 86,700

136,5*0.3*2 81,900

0,5*0,8*4*3 4,800

Súčet 86,700

7 011 272351216 m2 86,700

64,8 86,700

5 Komunikácie

8 221 575191111 m2 669,400

10*25 669,400

99 Presun hmôt HSV

9 231 998222012 t 359,330

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

10 767 767912110 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m m 273,000

200 273,000

11 156 1561522500 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm kg 273,000

12 767 767914120 m 136,500

100 136,500

13 553 5534644300 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 5 H 250 cm 57,000

37 57,000

14 553 5534646200 Stĺpik z oceľovej rúrky rohový SL 6 so vzperou 1 H 215 28,000

15 313 3133000800 6-hr. pletivo Zn po výrobe          13/0,70/1,00 25m 6,000

5 6,000

16 767 767920110 ks 1,000

17 553 5534461000 Vráta oceľové 11 80x195 1,000

18 767 767920130 ks 1,000

19 553 5534461300 Vráta oceľové 11 300x195 1,000

20 767 998767101 t 1,431

Celkom

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková 

EUR

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. 
múrov, prostý tr.B12,5

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a 
blokov, zhotovenie-dielce

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a 
blokov, odstránenie-dielce

Makadam vsypný, z kameniva hrubého drveného, po 
zhutnení hr.100 mm

Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva 
(8233,8235) pre akékoľvek dľžky

Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške 
nad 1,0 do 1,5 m

ku
s

ku
sku
s

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na  stĺpiky 
murované alebo betónované,do 2 m2 ku

s

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na  stĺpiky 
murované alebo betónované,4-6 m2 ku

s

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m
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