Obec Nána
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Výzva na predkladanie ponúk
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Oplotenie cintorína – obec Nána“
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Nána
Sídlo:
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Štatutárny zástupca:
Dezider Molnár - starosta obce
IČO:
00 800 279
DIČ:
2021074176
Tel.:
+421 905 827 398
E-mail:
sekretariat@obecnana.sk
Internetová stránka:
http://www.obecnana.sk
Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno, priezvisko:
Dezider Molnár - starosta obce
Kontaktná adresa:
Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
Mobil:
+421 905 827 398
e-mail:
sekretariat@obecnana.sk
1. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či bez
poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.obecnana.sk/-profil-verejneho-obstaravania
CPV kód: 45000000-7 - Stavebné práce
Druh zákazky: Stavebné práce

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Nána
Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom sú stavebné práce spojené s oplotením cintorína, ktoré sa nachádza v katastrálnom
území Nána na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 788/2, druh pozemku záhrada o výmere 366 m2,
parc. reg. „C“ č. 791/2 druh pozemku záhrada o výmere 337 m2, parc. reg. „C“ č. 794/2 druh
pozemku záhrada o výmere záhrada o výmere 333 m2 a parc. reg. „C“ č. 780/2 druh pozemku
záhrada o výmere 351 m2, v okrese Nové Zámky, evidované na LV č. 1, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve obce Nána.
Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:
SO-01- Bariérové oplotenie
SO-2- Udržiavacie práce
Plocha staveniska je svahovitá. Okolitá zástavba je charakterizovaná rodinnými domami a
cintorínom. Stavebný objekt nebude napojený na žiadne rozvody inžinierskych sietí. Zámerom
obce je na vlastnom pozemku vyhotoviť novú konštrukciu oplotenia, ktorá bude slúžiť ako
bariérové ohraničenie predmetných pozemkov, ďalej by chcela uskutočniť udržiavacie práce
na tých pozemkoch.
Cieľom obce je vyššie uvedené pozemky formou oplotenia pričleniť k existujúcemu cintorínu
a tak ohraničiť od rodinných domoch.
Pri udržiavacích prácach by neboli zmenené odtokové pomery ani vzhľad prostredia, nakoľko
by išlo o odstránení náletových drevín, smetí a buriny.
Navrhnuté oplotenie cintorína má nasledujúce parametre:
- celková dĺžka: 153,500 m
- celková výška: 2,000 m.
Technický popis stavby:
SO-01 Bariérové oplotenie
Pozemok bude opatrený novým bariérovým oplotením. Celková dĺžka oplotenia je 153,500
m´, výška oplotenia je navrhnutá na 2 metre. Oplotenie je uskutočnené na betónové základové
pätky (betón triedy C20/25) o rozmeroch 600 x 600 x 900 mm. Základové pätky sú uskutočnené
na 100 mm štrkové lôžko. Základové konštrukcie sú uskutočnené na pozemku. Spodná hrana
štrkového lôžka musí siahať pod upravený terén min. 0,8 m. Do predmetných základových
pätiek budú osadené betónové stĺpiky o rozmeroch 115 x 120 mm a výšky 2700 mm. Medzi
stĺpiky budú umiestnené betónové plotové dielce - betónové platne (hr. ~40 mm) v celkovej
výške 2,000 m. Nie je potrebná žiadna povrchová úprava predmetných panelov a stĺpov. Panely
sú vzorkované zo strany areálu a zo strany susedného pozemku sú ploché. Vykopaná zemina
pre základové konštrukcie bude použitá pri spätných zásypoch a udržiavacích prácach na
pozemkoch. Predmetné oplotenie je nutné uskutočniť podľa technických listov výrobcu
plotových dielcov. Stavebný objekt nebude napojený na žiadne rozvody inžinierskych sietí.
SO-02 Udržiavacie práce
Predmetné pozemky sú v súčasnosti pokryté burinami, smetiami, pozostatkami kmeňov
stromov a náletovými drevinami. V rámci udržiavacích prác by boli odstránené všetky buriny,
smeti, pozostatky drevín, čím by sa podstatne nemení vzhľad prostredia ani odtokové pomery
predmetných parciel. Počas udržiavacích prác by bolo uskutočnené aj chemické odburinenie
pôdy.
S výstavbou a prevádzkou stavby nepríde k žiadnemu vplyvu na zhoršenie životného prostredia.
Vzhľadom k charakteru celej stavby nebude mať z hľadiska životného prostredia negatívny

vplyv na a ani na vonkajšie okolie. Prevádzkou nedôjde k zhoršeniu ovzdušia, ani k zvýšeniu
hladiny hluku.
V prípade, že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
obchodné označenie, patent a typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ prijme ponuku s ekvivalentným riešením.
Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v prílohách tejto výzvy (Projektová
dokumentácia a výkaz výmer).
2. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 501,43 EUR bez DPH
3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v € (vrátane DPH) pre celý
predmet zákazky
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná cena celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v predloženej ponuke – v návrhu
zmluvy o dielo uvedie, že nie je platcom DPH.
4. Dĺžka trvania zákazky: 3 mesiace odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi
5. Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.
1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o ZVO a preukázať ich splnenie predložením
dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu
zákazky:
1. právnická osoba preukazuje podmienku účasti predložením výpisu z obchodného
registra,
2. fyzická osoba preukazuje podmienku účasti predložením výpisu zo
živnostenského registra.
Verejný obstarávateľ akceptuje predmetný výpis aj z internetovej stránky www.orsr.sk
alebo www.zrsr.sk.
b) Uchádzač predloží Prílohu č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií - v € (eurách)
bez DPH a vrátane DPH na predmet zákazky, a to vyplnenú a podpísanú štatutárnym
zástupcom uchádzača a opatrenú pečiatkou (ak je relevantné).
c) Uchádzač predloží Prílohu č. 2 tejto výzvy – Čestné vyhlásenie uchádzača podľa §
32 ods.1 písm. f) , a to vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača
a opatrenú pečiatkou (ak je relevantné).
d) Uchádzač predloží Prílohu č. 3 tejto výzvy – Návrh zmluvy o dielo vrátane príloh – 1
originál v tlačenej podobe, a to vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
a opatrený pečiatkou (ak je relevantné).
V prípade zastúpenia štatutárneho zástupcu splnomocnenou osobou je potrebné predložiť
originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia, v ktorom musí byť presne
vymedzený rozsah a špecifikácia daného právneho úkonu, na ktorý bola plná moc udelená.
6. Požiadavky na predmet zákazky:

Požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o dielo – výkaze
výmer, ktorá je prílohou tejto výzvy.
7. Lehota na predkladanie ponúk: 02.03. 2020 do 16:00hod.
8. Termín otvárania ponúk: 03.03. 2020 o 10:00hod.
Miesto predloženia / doručenia ponuky:
Obecný úrad Nána
Madáchova 2532/32
943 60 Nána
Spôsob predloženia ponuky:
Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej (listinnej) podobe v slovenskom jazyku.
Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú adresu.
Na obálke musí byť jednoznačne označený:
➢ názov uchádzača s uvedením obchodného mena a sídla
➢ názov verejného obstarávateľa
➢ názov zákazky „Oplotenie cintorína – obec Nána“
➢ označenie „OBSTARÁVANIE – neotvárať“.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so zákonom
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ako aj v súlade s touto výzvou. Neúplné cenové ponuky
predložené uchádzačmi nebudú akceptované verejným obstarávateľom.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!
O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 12 mesiacov od
predloženia cenovej ponuky uchádzačom.
V Náne, dňa 17.02.2020

Dezider Molnár
starosta obce
Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Výkaz výmer
Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Zoznam všetkých známych subdodávateľov
Príloha č. 4: Projektová dokumentácia

