
vEREúNÝ  oBSTARÁVATEĽ:   Obec   Nedožery-Brezany,   Družstevná   367/1,   972   12   Nedožery-
Bľezany

č.k.  716/2018 V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 23.7.2018

Výzva k sút'aži
(Zákazka podl'a § 117 odst.1 zákona č. 343/2015 Z.z.)

1.       Iden.ifikácia obstarávatel'a :
Verej ný obstarávatel'
Sídlo

Štatutámy zástupca
Bankové spojenie

č. účtu

IČO
DIČ

Tel./fax

Mail

Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany

JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
VÚB, a.s. pobočka Prievidza
18429-382/0200

318302

:           2021162737

:          046548 5100,046548 53  80

:         starosta@nedozery-brezany. sk

1.1     Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať dop]ňujúce informácie:
Obecný úrad Nedožery -Brezany, Družstevná 1, tel./fax: 046/5485100, 046/5485380,  mail:
starosta@nedozery-brezany.sk

2.     Názovzákazky:     OBNOVA      OPLOTENIA      AREÁLU      POD      VRBIČKAMI      -
NEDOŽERY-BREZANY

3.       Zdroj finančných pi.ostriedkov a spôsob p]atby:
Financovanie bude zabezpečené z vlastných finančných zdrojov. Verejný obstarávatel' uhradĺ
celkovú dohodnutú cenu na základe vystavenej  fáktúry, ktorej  neoddeliteľnou súčasťou bude
podpísaný  preberací   protokol.   Splatnost'  fäktúry  je   30   dní  od  jej   doručenia  verejnému
obstarávatel'ovi.

4.       Opiszákazky:
Predmetom zákazky je obnova existujúceho oplotenia areálu Pod vrbičkami v obci Nedožery-
Brezany, čast' Nedožery.

Zákazka spočíva v:
- demontáži a odstránení jestvujúceho oplotenia, odvoz na skládku,
-  drobné úpravy terénu, odstránenie trávnatého a drevitého porastu pri plote,
- dodávka a montáž nového oplotenia areálu ®oplastovaný drôt s okom 50x200 mm farebný

odtieň  RAL  6005  hnedá,  pozinkované  a  poplastované  drôty  05/04)  - plotové  panely  bez
špicov'

- podhrabové betónové dosky,

Nové oplotenie o celkovej dĺžke  134 m bude vysoké  1,70 m.
Súčasťouoploteniaje:
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/                -brána l-krídlová l,7xl,8 m (vxš) -1  ks
Brána  1 -krídlová na vstupe pre pešĺch - výška kri'dla od zeme  1,7 m, svetlosť medzi stĺpikmi
1,8  m,  stĺpy  jokel  80x80x3-2400  na  zabetónovanie,  brána jokel  60x40x2,  výplň  plotový
panel  ako  na oplotení.  Povrchová úprava:  tryskanie + základná prášková farba s prímesou
zinku + vrchná prášková vypaľovacia farba RAL 8017 hnedá. Uzamykanie na FAB zámky +
kl'učky,  Štítky.  Bočný  doraz  brán.  Pánty  a spojovací  materiál  v zinku.  Pánty  nastavitel'né
v dvoch smeroch.

-  brána 2-krídlová 1,7x3,O m (vxŠ) - 1  ks

Brána 2-krídlová, zadný vchod -výška krĺdla od zeme 1,7 m, svetlosť medzi stĺpikmi 3,0 m,
stĺpy jokel  100xloox3-2400  na  zabetónovanie  do  zeme  (650  mm),  brána jokel  60x40x2,
výplň plotový panel ako na oplotení. Povrchová úprava: tryskanie + základná farba + vrchná
polyuetánová   farba   RAL   8017   hnedá.   Brána   bude   ovládaná   elektrickým   pohonom.
Zámkový  aj  spodný doraz.  Pánty  a spojovací materiál v zinku.  Pánty nastaviteľné v dvoch
smeroch.

-brána 2-krídlová  1,7x3,6 m (vxš) -1  ks

Brána 2-krĺdlová, zadný vchod -výška krídla od zeme  1,7 m, svetlost' medzi stĺpikmi 3,6 m,
stĺpy jokel  looxl00x3-2400  na  zabetónovanie  do  zeme  (650  mm),  brána jokel  60x40x2,
výplň ploto`ý panel ako na oplotenĺ. Povrchová úprava: tryskanie + základná farba + vrchná
polyuretánová   farba   RAL   8017   hnedá.   Brána   bude   ovládaná   elektrickým   pohonom.
Zámkový aj  spodný doraz.  Pánty a spojovací materiál  v zinku.  Pánty nastaviteľné v dvoch
smeroch

5.       Poskytovanie súťažných podk]adov:
Súťažné podklady sú súčasťou Výzvy na súťaž.  Záujemca môže túto Výzvu nájsť zverejnenú
v profile verejného obstarávatel'a na webovej  stránke alebo na úradnej tabuli obce Nedožery-
Brezany.

6.       Typzmluvy:      zmluvaodielo

7.       Rozsah ponulqr :  cenová ponuka na celú zákazku v zmysle požiadaviek verejného
obstarávateľa uvedených v súťažných podkladov.

8.       Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  8 200,-EUR

9.       Splnenie podmienok účasti treba preukázat':
• podľa  §  32  ods.  2  písm.  e)  dokladom  o   oprávnenĺ  podnikať  v predmete  obstarávania  -

ž%säTáo:ccEáoäe;háer:giž:u?e:::.npeomwársíedT;mv%|.zvaäá:Fejrdeopuhbo|:E:daú#icnha,g:hb;esťdo|:
nevydáva  niektoré  z  dokladov  uvedených  v  odseku  2  alebo  nevydáva  ani  rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.

• splnenie podmienok podl'a § 33 a§ 34 sa nevyžaduje

10.     Obsah ponuky:
• doklady na plnenie podmienok účasti;
• cenová ponuka na celý rozsah prác podľa súťažných podkladov;
• návrh zm]uvy o dielo

Verejný  obstarávatel'  požaduje,  aby  v  návrhu  zmluvy  o dielo  bola  zahmutá  podmienka  :
„Verejný   obstarávateľ   v pripade   nedodržania   ukončenia   prác   v zmluvnom   temíne  je



//
-3-

oprávnený  dodávateľovi  stavebných  prác  vyrubit'  pokutu  vo  výške  50  €  za  každý  deň
omeškania."

11.    Miesto a .ermín prekladania ponúk:   ponuky je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať na
Obecný  úrad Nedožery -Brezany,  Družstevná  1,  972  12  Nedožery  -Brezany  v lehote  do:
06.08.2018 do 12,00 hod.

12.     Vysvetl'ovanie:  Obstarávateľ poskytne  vysvetlenie  údajov  bezodkladne,  najneskôr do troch
pracovných  dní  od  doručenia  žiadosti  o  vysvetlenie,  všetkým zainteresovaným  záujemcom,
záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr troch pracovných dní pred uplynutĺm lehoty
na predkladanie ponúk.
Verejný  obstarávateľ  doporučuje  záujemcom  OBHLIADKU  miesta  realizácie  predmetnej
zákazky.  Termín  obhliadky je  potrebné  dohodnúť  na  kontaktnej  adrese  uvedenej  v bode  1.
resp.  1.1  tejto výzvy.

13.     Lehota  na  realizáciu  práce :             zahájenie          -                 03.09.218
ukončenie        -            do 20.09.218

14.     Otváranie  ponúk:  Otváranie  ponúk  sa uskutoční  dňa 06.08.2018  o  15,00  hod.  v zasadacej
miestnosti obecného úradu Nedožery - Brezany.

15.     Lehota viazanosti ponuky: 31.10.2018

16.     Hodnotenie ponúk:  Na základe najnižšej ponúknutej ceny

17.     Zrušenie sút'aže:  Obstarávateľ  si vyhradzuje právo  vyhlásenú súťaž zrušiť v pripade,  ak ani
jeden  z uchádzačov  nesplní  podmienky  podľa  sút'ažných  podkladov  v celom  rozsahu,  resp.
v pripade ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.

18.     Vypracoval:   Ing. Dušan Radovič, reg. č.  D0185-146-2001,júl 2018

Schválil: JUDr. Martin starosta obce
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NÁVRII UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup

Verejný obstarávatel'

Názov časti predmetu zákazky             :

Užšia  sút'až  na dodanie zákazky podl'a §  117 zákona č.  343/2015

Z.z. v platnom znení

Obec Nedožery - Brezany

OBNOVA OPLOTENIA AREÁLU POD VRBIČKAMI -
NBDOŽERY-BREZANY

CeDa pi.edmetu zálqzky v € bez DPH

DPH

CeLková cena predmetu zákazky v EUR s DPH
(návrh m plnenie kritéria)

Ako uchádzač tým.o čestne vyhlasujem, Že wedený návrh m plnenie stanovenélio kritéria je
v súlade s pred]oženou  ponukou a jej  pi.ĺlohami.


