OBE C - O B E C N Ý Ú R A D

972 21 NITRIANSKE SUČANY 242

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Nitrianske Sučany
IČO:
00318353
Sídlo:
972 21 Nitrianske Sučany, 242
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Elena Ivanovová
Telefón :
046 / 5490018
E- mail :
obec@nitrianskesucany.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Úprava parkovacej plochy pred domom smútku v obci
Nitrianske Sučany“.
2.2 Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
2.3 Miesto dodania: Priestor pred domom smútku, 972 21 Nitrianske Sučany č. 1
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
3. Opis predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je vybudovanie parkovacej plochy pred domom smútku v obci
Nitrianske Sučany,
- zemné práce: odstránenie pňov na vzdialenosť 50 m priemeru nad 500 do 700 mm,
búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach,
odstránenie ornice ručne s vodorovným premiestnením, na hromady do 50 m hr. do
150 mm, výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, uloženie sypaniny na
skládky do 100 m3, poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné,
úprava pláne pod plochu parkoviska bez zhutnenia,
- zakladanie: betón základových pásov, prostý tr.C 25/30, debnenie stien základových
pásov, zhotovenie - tradičné, debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné,
- zvislé a kompletné konštrukcie: osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m
so zabetónovaním, stĺpik pre oplotenie poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m,
- komunikácie: podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a
zhutnením po zhutnení hr.250 mm, kryt cementobetónový cestných komunikácií

skupiny III. a IV., hr.150 mm, kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2,
dlažba zámková Premac UNIVERZAL 8,
- presun hmôt HSV: Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu,
- konštrukcie doplnkové kovové: montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do
2,0 m, RETIC pletivo
veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly
50/2,40/1,80/25, montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do
1,5 m, demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,
-0,00900,t, presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch
výšky do 6 m,
- dokončovacie práce – nátery: nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. na vzduchu
schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm, nátery kov.stav.doplnk.konštr.
syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm,
- ostatné práce nerozpočtovanými položkami...
Nutnosť záznamov všetkých prevedených prác v montážnom denníku, požiadavka na
optimálne technické a ekonomické riešenie.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o uložení odvezeného odpadu na
skládku po realizácii prác.
3.2 Požadovaná záruka na dielo.
3.3 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky v súlade
s popisom v bode 3.1, v podobe podrobného rozpočtu s cenami a opisom
navrhovaných prác, materiálov a zariadení.
3.4 Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov
a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta uskutočnenia prác,
aby si overili a získali informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na
ťarchu uchádzača.
Termín obhliadky je stanovený na: 30.7.2014 o 9:00 hod.
Miesto stretnutia: Námestie Nitrianske Sučany, kontakt: 0917814372
4. Možnosť predloženia ponuky
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturácia – po vykonaní prác, splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
6. Podmienky účasti uchádzačov
6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
7. Lehota na predloženie ponúk

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 8.8.2014 do 10:00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Nitrianske Sučany č. 242,
972 21Nitrianske Sučany.
7.3 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach s označením:
„Úprava parkovacej plochy pred domom smútku v obci Nitrianske Sučany“. NEOTVÁRAŤ“.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.
9.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
9.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
9.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.5. Záujemcovia si môžu požiadať o súťažne podklady na Obecnom úrade v Nitrianskych
Sučanoch na uvedenom kontakte.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Elena Ivanovová
V Nitrianskych Sučanoch, 24.7.2014

Mgr. Gabriela Kusá
starostka obce

