
 

      

VÝZVA  na predloženie ponuky  

 zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :  

Názov :                            Obec Závod    

Sídlo:                              Sokolská 243, 908 72  Závod    

IČO:                     00310158  

DIČ:         2020380131 

Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a.s. Malacky 

Číslo účtu :         3203250003/5600 

            Kontaktné údaje:  Tel:       034/7799254 

                                                Fax:     034/7799324 

    e- mail: starosta@obeczavod.sk  

    www.obeczavod.sk  

 

2. Typ verejného obstarávateľa:   
Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b)  

 

3.  Premet zákazky  :  

„Závod – zberný dvor odpadov“ 

 

4. Typ zmluvy :  
Zmluva o dielo 

 

5. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vybudovanie oplotenia areálu zberného dvora bariérovým  

oplotením, zhotovenie prípojky nn, vybudovanie studne a vybudovanie prístupovej 

komunikácie.  

 Výška bariérového oplotenia bude  2,0 m. Nad oplotením sa prevedú dva rady 

ostnatého poplastovaného drôtu.  Povrchová ochrana oceľových konštrukcií bude 

epoxizinok + polyester.  

Kábel nn bude vedený vzduchom.  

Zásobovanie vodou bude riešené vybudovaním kopanej studne  hlbokej 5 m. 

Prístup k areálu od komunikácie bude zabezpečený cez posuvnú vstupnú bránu 

šírky 4,0 m betónovou prístupovou komunikáciou o celkovej ploche 25 m2.   

  

6. Obhliadka miesta zákazky: 

Miesto zákazky je možné obhliadnuť po dohode so starostom obce Ing. Petrom 

Vrablecom počas pracovných dní v čase od  9.00 hod do 11.30 hod a  od 13.00 hod do 

15.00 hod, tel. 0903 751 275.   

 

7. Miesto a termín  dodania / uskutočnenia  zákazky:  

Obec Závod, predpokladaný termín: november – december 2012   

 

 

8. Podmienky financovania :  



 

Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. Financovanie prác a dodávok sa bude 

realizovať na základe faktúr dodávateľa za vykonané práce. Lehota splatnosti faktúr je 

14 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

9. Variantné riešenie :  

Neumožňuje sa. 

 

10. Podmienky účasti :  

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať. 
 

11. Miesto a termín predkladania ponúk:  
Ponuku predložte najneskôr do 12.11.2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke 

s označením: „Cenová ponuka – „Závod- zberný dvor odpadov“ -  neotvárať! na 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod. 

 

12. Otváranie ponúk:  

12.11.2012 o 13.30 hod na Obecnom úrade v Závode bez účasti uchádzačov. 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk :  
cena 

 

14. Lehota viazanosti ponúk: 

15.12.2012 

 

15. Ďalšie informácie :  

a) Všetky ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Ponuka musí obsahovať: 

- Presný názov, adresu a identifikačné údaje uchádzača, 

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10, 

- Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie výzvy pred termínom na 

predkladanie ponúk podľa bodu 11., resp. po vyhodnotení ponúk.  

 

 
 

 

Vypracoval:  

Maxianová 

 

 

 

 

         Ing. Peter Vrablec 

         starosta obce 

 

 

 

 

V Závode, dňa 25.10.2012       

 

  

 



 

Verejný obstarávateľ: Obec Závod 

Výkaz - výmer 

Stavba: Závod – zberný dvor odpadov 

 

P.Č. Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 

Cena 

celkom 

1 2 3 4 5 6 

 
Zemné práce 

    
1 Úprava pláne m2 408,000 

  
2 Podsyp plochy zberného dvora z makadamu hr. 200 mm m3 65,200 

  
3 Zhutnenie makadamu m2 326,000 

  
4 Odvoz a likvidácia pňov stromov ks 15,000 

  
5 Hĺbenie jám šachiet v hornine 3 do 100 m3 m3 4,125 

  

6 
Úprava plochy pre cestnú komunikáciu, podsyp makadamu 

so zhutnením 
m2 96,000 

  

 
Základy 

    

7 
Betón základových pásov, blokov, dosiek z bet.prostého C 

12/15 
m3 4,125 

  

8 Kotevné otvory hľ. Do 0,5 m ks 45,000 
  

9 Príplatok z hľ.cez 0,5 m ks 45,000 
  

 
Zvislé konštrukcie 

    
10 Dodávka a osadenie stĺpikov, vrátane vnútrostav.presunu ks 45,000 

  
11 Dodávka a osadenie  bariérových dosiek ks 160,000 

  

 
Kovové stavebné konštrukcie 

    
12 Dodávka a montáž drôtu ostnatého m 164,000 

  

13 
Montáž a dodávka brány v. 2,60 m, priechod 4,0 m, stĺpik na 

uchytenie brány v. 3000 mm 
ks 1,000 

  

14 Dopravné značenie sub 1,000 
  

 
Prípojka nn 

    
17 Dodávka a zavesenie kábla AYKY 4B x 35 (závesný) m 270,000 

  

 
Studňa 

    
18 Výkop studne m 5,000 

  
19 Dodávka a osadenie skruží priem. 100 cm, výška 50 cm ks 12,000 

  

 
Prístupová komunikácia 

    
20 Dodávka a osadenie KARI siete m2 30,000 

  
21 Vybetónovanie prístupovej komunikácie  m3 5,000 

  

   
    

 
  Celkom bez DPH       

 
  DPH       

 
  Spolu s DPH       

 
 

 

 

 

 

 

 


