
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  
  
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa 
Názov organizácie: Obec Červený Kláštor 
IČO: 00326 135 
Adresa organizácie: Červený Kláštor 65,  059 06 
Krajina: Slovenská republika 
Kontaktné miesto: OcÚ Červený Kláštor, 059 06 Červený Kláštor 
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Džurný – starosta obce 
Telefón: 0905157615, e-mail: obecck@orangemail.sk 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie  a technické veci: Ing. Štefan Džurný 
Telefón : 052/4181291 

  
2. Názov zákazky : Oplotenie cintorína s domom smútku v obci Červený Kláštor – I. etapa  

3. Predmet zákazky: Oplotenie cintorína s domom smútku v obci Červený Kláštor – I. etapa 

    Stavebné práce pozostávajú :  
     -      demontáž starého oplotenia a starých brán 
     -      výroba a montáž nového pozinkovaného oplotenia čiernej farby vrátane betonáže stĺpikov 
     -      výroba a montáž, osadenie brán a bráničiek 
     -      výroba a montáž nerezového zábradlia vstupu do domu smútku (kostola) 
    Všeobecné špecifikácie na kované  výrobky :  
    -       vš. výrobky oplotenia (61bm), brán (4,2m;5m;5,2m) a bráničiek budú zinkované a farbené  
             vrchnou farbou – čierne prevedenie 

- použitý materiál : jakel 30 x 30 x3mm, 40x40x3mm 
                                    oceľ plochá 25x5mm, 40/6 
                                    štvorhran 12x12mm 
                                    polotovary – „C-éčka“, šišky, hroty, zámky, vložky typu FAB, kryty, kľučky 
 nerezové zábradlie –viď. priložený grafický náčrt 
 - oplotenie, typy brán a bráničiek sú zrejmé z priloženého graf. náčrtu   
   

Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe výzvy odkazujú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak 
by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, 
záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými 
alebo lepšími vlastnosťami. 

   
4. Predpokladaná hodnota  zákazky  13 300 € bez DPH. (podľa projekt. rozpočtu) 
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu 
zákazky vrátane dopravy výrobkov na miesto montáže. V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH 
upozorní na túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene. 
Cena musí byť vypracovaná podľa ustanovení Zák. č.18/1996 Zb. o cenách a príslušnej vykonávacej 
vyhlášky. 
Uchádzač v plnom rozsahu zodpovedá za to, že ním vypracovaná cenová kalkulácia bude 
odzrkadľovať skutočný rozsah prác potrebných, na úplné vykonanie predmetnej zákazky. V prípade, 
že nastane nesúlad medzi jednotlivými časťami, predmetu zákazky, verejný obstarávateľ bude tento 
nesúlad považovať za vadu. 
5. Typ zmluvy  Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo  (ZoD), ktorá bude predmetom 
rokovania s víťazným uchádzačom. Návrh ZoD predloží verejný obstarávateľ víťaznému uchádzačovi 
a vyzve ho k uzavretiu zmluvy, kde určí aj ďalšie podmienky nevyhnutné k uzavretiu ZoD. 
7. Miesto dodania predmetu zákazky  Oplotenie pred budovou s.č. 88 a s.č.65 Červený Kláštor   



8. Rozdelenie predmetu zákazky  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 
písomnej ponuky.  
9. Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky : do 45 dní  od podpisu ZoD 
10. Variantné riešenie Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.  
11. Forma predkladania ponúk Písomná v jednom vyhotovení, podpísaná štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch 
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Uchádzač uvedie v ponuke: Identifikačné údaje 
uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail,   

  príp. webovú stránku, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 
Uchádzač doručí svoju ponuku sl. poštou, osobne, alebo kurierom do 23.marca 2016 do 14,00 
hod. na adresu verejného obstarávateľa. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH .  

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky nutné k úspešnej realizácii stavebného diela.   
12. Podmienky financovania zákazky a iné obchodné p odmienky: Predmet zákazky bude 
financovaný z  rozpočtu obce Červený Kláštor a štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ poskytne 
preddavok max. vo výške 50% z vysúťaženej ceny stavebného diela. Celková platba bude realizovaná 
na základe odovzdávacieho protokolu a vystavenej faktúry do 30 dní  po odovzdaní predmetu zákazky 
a to formou bezhotovostného platobného styku. 

Záručná doba  na vykonané práce 60 mesiacov  a začína plynúť od dňa zápisničného odovzdania 
a prevzatia ukončeného stavebného diela.  
 
13. Podmienky ú časti uchádza čov  
      - uchádzač musí byť spôsobilý uskutočňovať práce uvedené v bode 3.,  
      
14. Kritériá na hodnotenie ponúk Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 
23.05.2016 
16. Spolo čný slovník obstarávania (CPV) 
45000000-7 Stavebné práce 
34928200-0 Ploty 
34928320-7 Zábradlie 
44221300-8 Brány 
44316510-6 Kováčske výrobky 
 
17.  Obhliadka miesta realizácie diela :  
Pre vypracovanie cenovej ponuky verejný obstarávateľ odporúča   miestnu obhliadku a príp. vlastné 
merania - môže si dohodnúť individuálny termín obhliadky telefonicky na hore uvedených tel. číslach v 
termíne do 23.03.2016 do 13.00 hod . 
18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania záka zky   
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo  výzve 
na predkladanie ponúk,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
  
  
 
  
   
                                                                                                               Ing. Štefan Džurný  
                                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
V Červenom Kláštore 10.03.2016 
 


