OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
Č.s.: 2021/00431/1377

Kunerad, 13.10.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
Podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.
Obec Kunerad ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona, si Vás
dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

Zábradlie na prístupovej spevnenej ploche na cintoríne
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Kunerad
Hlavná 60/37
013 13 Kunerad
IČO: 00648892
DIČ: 2020638994
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Email: ou@obeckunerad.sk
Tel.: 041/5493 713
2. Predmet zákazky
Predmet zákazky:
Navrhované zábradlie bude osadené na prístupovej spevnenej ploche na cintoríne v obci
Kunerad na p.č. 341/1 a 343/3.
Parametre stavby:
- Dĺžka zábradlia: 39,7 m
- Materiál: oceľ v = 1000 mm
Madlo a stĺpiky – oceľová rúrka d = 48,3 * 2,6 mm, tvarovo podľa detailu. Návrh je spracovaný
tak, aby bola možná montáž po dieloch, samostatne stĺpiky a madlo, ktoré treba pozinkovať.
Vzájoomné spájanie samoreznými vrutmi. Madlo dĺžkovo spájať voľnou dilatáciou 10 mm/6m/
rúrka v rúre jednostranne navarená, zvar na strane spádu/. Presné rozmery stanoviť podľa
zamerania na stavbe.
Oceľové stĺpiky sú kotvené do základových betónových pätiek 250 x 250 mm, hĺbky
600 mm. Povrchová úprava jednotlivých prvkov je navrhovaná pozinkovaním.

Typ zákazky: stavebné práce
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Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky:
Viď - projektová dokumentácia (výkresová časť, technická správa), položkovitý rozpis
výkaz/výmer (potrebných služieb, výrobkov, tovarov, prác) – viď príloha

Kódy CPV: 71320000-7

3. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/20°5
Z.z.:



je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Upozornenie: podľa §11 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa odo registra partnerov verejného
sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4. Požiadavky na predmet zákazky
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2200 € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke.
6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22.10.2021, 12:00 hod.
7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk emailom na emailovú adresu
ou@obeckunerad.sk alebo prostredníctvom podateľne obce Kunerad, pričom na obálku uvedie
predmet zákazky a poznámku NEOTVÁRAŤ.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená a ktorého ponuka bude najnižšia.
V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.
9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ – obec Kunerad uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle
podmienok uvedených v tejto výzve.
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10. Miesto a termín dodania/stavebných prác
Miestom dodania/stavebných prác: Obec Kunerad - cintorín
Termín dodania: 30.11.2021
11. Obsah ponuky
Uchádzač musí predložiť:







ponuku na celý predmet zákazky, predmet zákazky nesmie byť rozdelený na časti.
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú alebo niektoré
položky v rámci predmetu zákazky,
jednotkový rozpis cien za jednotlivé položky (ceny s DPH aj bez DPH),
čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je voči nemu začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii.

12. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného
preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH
pri tvrdeniach, že navrhovaná zmluvná cena bola vyjadrená v EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, preddavky ani dobierkové platby.
13. Dôvody na zrušenie súťaže
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž:

 ak nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve,
 ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1: čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2: projektová dokumentácia
Príloha č. 3: položkovitý rozpočet výkaz/výmer

