Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko , Prístrešok, Workout,
Parkové a sadové úpravy)
VÝZVA
na predkladanie ponúk
zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Verejný obstarávateľ : Obec Komárany
Poštová adresa Komárany 136, 093 01
Vranov nad Topľou
IČO 00332488
Štatutárny zástupca : Jana Kráľová, starostka obce Komárany
tel.: + 421 57 4422126, e-mail: ocu@komarany.sk
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami : RNDr. Vladimír Hričák
tel.: +421 915 185 9770, e-mail : hricak.vlado@gmail.co
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.komarany.sk
2. Názov zákazky

Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko, Prístrešok,
Workout, Parkové a sadové úpravy)
Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie prác.
Kód CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 40 000,00 EUR bez DPH.
4. Opis predmetu zákazky
Opis územia
Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý, v severnej časti (vedľa tribúny)
mierne svahovitý pozemok vo vlastníctve investora. Pozemok je prístupný po
vnutroareálovej komunikácii. Areál riešeného územia je oplotený s uzatvárateľnou bránou.
V areály je existujúca materská škôlka a futbalové ihrisko s tribúnou. Realizácia
stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia.
Popis urbanistického riešenia areálu
Miesto osadenia prvkov je v súčasnosti bez využitia. Pred začatím prác bude potrebne
existujúci terén zrovnať do roviny. Navrhované detské prvky ihriska musia spĺňať
príslušne hygienické a bezpečnostné normy (detské ihriska do verejných priestorov).
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované
parametre. Variantne riešenie verejný obstarávateľ neprijme.
Zariadenie staveniska
Zariadenia staveniska bude umiestnené v areáli riešeného územia s riadeným vjazdom
a výjazdom vozidiel stavby. Predpokladané vybavenie:
· Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby
· Prenosné sklady materiálu
· Určené voľné skladovacie plochy
Vymedzené parkovacie plochy
Neuvažuje sa s výrobnými zariadeniami. Dodávatelia pokryjú svoju spotrebu
stavebného materiálu, konštrukcií zmesí z výroby a z výrobných zariadení mimo
staveniska. Investor neuvažuje so spoločnými objektmi a zariadeniami. Zhotoviteľ si
vybuduje svoje potrebné zariadenie staveniska na určenej ploche a pri ukončení
svojej činnosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje. Územie
nebude

zabezpečené pitnou vodou, kanalizáciou a odvodnením. Doprava a zásobovanie bude
po existujúcich komunikáciách.
SO 01 - PRÍSTREŠOK A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Prístrešok
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na
požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca -300 mm. Výkopy budú realizované pre
potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie zámočníckych prvkov pre osadenie nosnej
drevenej konštrukcie prístrešku. Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu
a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený
dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení). Uvažovaná plocha
stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba
plochu zhutniť. Základové pätky budú realizované z prostého betónu, založené na úrovni
únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu.
Horná hrana pätiek je navrhovaná 300 mm nad pôvodným terénom. Pred betonážou sa
osadia zámočnícke prvky. Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať
práce na drevostavbe prístrešku. Rezivo je navrhované ako hobľované a brúsene (smrek)
z syntetickým náterom. Zadnú stena prístrešku bude tvoriť gabionová stena Strecha je
pultového tvaru z krytinou z lakopl. plechu – click systém zo stojatou drážkou na
doskovom záklope. Podhľad je navrhovaný z tatranského profilu hr. 16mm vloženého
medzi krokvy. Plocha pod prístreškom sa vymedzí parkovými obrubníkmi a upraví
násypom z ťaženého kameniva a betónovými platňami 40/40/4cm.Z dvoch strán sa terén
upraví vyspádovaním kvôli bezbariérovému prístupu do prístrešku.
Drobná architektúra – kôš, stôl, lavička
Vyrobené v kombinácii drevo a oceľ, kotvené do navrhovaných betónových pätiek
v ktorých sa zrealizujú kastlíky a následne sa po osadení prvkov (lavička, stôl) zalejú
betónovou zalievkou, koše sú kotvené do betónových pätiek svorníkovou kotvou.
SO 02 - DETSKÉ IHRISKO
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY
Zemné práce:
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na
požadovanú úroveň stavebnej pláne. Prvky detského ihriska kde predpokladaná výška
pádu je viac ako 1m (prvok A ) sa zrealizuje výkop podľa rozmerov ochrannej zóny prvku
(kruh o priemere 7m) do hĺbky 30 cm pod úroveň upraveného terénu. Ďalšie výkopy budú
realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie prvkov detských zostáv. Vykopaná
zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina
ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží
doklad o uskladnení).
Základy:
Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z prostého betónu, založené na
úrovni únosnej vrstvy. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 100 mm pod terénom.
Výkop kde bude osadený prvok z výškou pádu nad 1m sa upraví geotextíliou a zasype
vrstvou vymývaného kameniva fr. 8/16mm /30cm hrúbka vrstvy.
Konštrukčný systém
.
Jednotlivé prvky detských zostáv musia byť certifikované a určené na využívanie vo
verejných priestoroch, osadia sa do pripravených výkopov, zafixujú a následne zalejú
betónom. Kotviaci plán pätiek bude zrealizovaný podľa dodávateľa prvkov detského
ihriska.
Odpadové látky
Počas výstavby budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou
legislatívou. Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách.
V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu
realizácie stavby preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude
odvezená na miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na
určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) odvezené odpady zo stavby.

Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci
kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.
SO 03 – WORKOUT
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY
Zemné práce:
Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na
požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca -300 mm. Ďalšie výkopy budú realizované
pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie fitness stroja. Vykopaná zemina bude
uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj
stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad
o uskladnení). Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do
sklonu 0,5% a následne treba plochy zhutniť.
Základy:
Základové pätky pre budú realizované z prostého betónu, založené na úrovni únosnej
vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná
hrana pätiek je navrhovaná min. 300 mm pod nášľapnou vrstvou. Základové pätky budú
realizované pre kotvenie zariadenia chemickými kotvami. Pod základové pätky sa
zrealizuje štrkové lôžko hr. 10cm. Po zrealizovaní základových konštrukcií sa zrealizuje
odkopávka plochy o rozmeroch 686x749cm do hĺbky 30cm ,na ktorú sa po osadení fitness
zariadenia položí. geotextília a dunajský štrk fr.8/16mm/hr.300mm ,ktorý bude slúžiť ako
dopadová plocha.
Podkladové vrstvy ochrannej zóny multifunkčného fitness zariadenia
rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%
dunajský štrk frakcie 8 – 16 mm
hr. 300 mm
Konštrukčný systém
Konštrukčný systém sa skladá z oceľových profilov, upravených povrchovou úpravou
vhodnou do exteriéru a zdravotne nezávadnou. Stroj je certifikovaný podľa EN 957.
Vybavenie multifunkčného fitness zariadenia:
Fitness zariadenie je o rozmeroch 406 x 388,6 cm/296,5 cm je vhodné pre cvičenie deti
od 2.stupňa zákl. školy. Na navrhovanom multifunkčnom fitness zariadení je možné
precvičovať 11 cvikov na rôzne časti tela.
SO 04 - PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY
Technické riešenie
Navrhovaná trávnatá plocha je siata. Je potrebné odkopať časť zeminy do roviny na ktorú
sa zaseje trávnikové osivo, prehrabe a zavalcuje do podkladu.
Špecifikácia prác a dodávok tvorí príloha č. 2 tejto výzvy – výkaz výmer a v PD
5. Výsledok verejného obstarávania :
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným
uchádzačom v zmysle Obchodného zákonníka, podľa podmienok stanovených v tejto
výzve a v súlade s ponukou úspešného uchádzača.
6. Požadovaná lehota, resp. trvanie zmluvy : Vykonanie prác do 60 kalendárnych dní od
prevzatia objektu (staveniska).
7. Spôsob financovania : Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov a
z rozpočtu obce. Cenu za predmet zákazky uhradí verejný obstarávateľ úspešnému
uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra/faktúry
budú
vystavené na základe preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej
preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného
obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná
príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí obsahovať všetky

náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude
vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Podmienky účasti :
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne :
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení
poskytovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a
z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebné práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad a túto
skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v
zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných
do
17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia
zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie. Ak uchádzač
nepredloží doklady podľa bodu 8. tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné
uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka
zaradená do hodnotenia.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti : Podmienky účasti boli
stanovené v súlade s platnou legislatívou.

9.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Uchádzač musí predložiť
Návrh na plnenie kritériá, t.j. vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy a Rozpis prác a dodávok,
t.j. vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača. Celková cena za realizáciu predmetu obstarávania musí byť
v ponuke špecifikovaná v zmysle zák.č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná, úplná
a nemenná. Cenu musí uchádzač uviesť ako celkovú cenu predmetu obstarávania, ktorá
zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu obstarávania. Uchádzač bude
ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena

ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy. Ceny budú vyjadrené v € (eurách)
a budú platné počas trvania zmluvy.
10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: .utorok 07.01.2020 o 13:00 hod.
11. Miesto a spôsob predloženia ponúk :
Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe Ponuka bude doručená na
adresu: ocu@komarany.sk Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: “Sociálna
infraštruktúra v obci Komárany”. Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, budú skenované (scan) a doručené v lehote
na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
12. Obsah ponuky :
12.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 8 tejto výzvy.
12.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) a Rozpočet v súlade s výkazom
výmer (Príloha č. 2 tejto výzvy) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom
DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
12.3 Vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou (príloha č. 3 tejto výzvy).
12.4 Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku za uchádzača (ak sa
uplatňuje).
Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 14. tejto výzvy a nebude možné
uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka hodnotená.
13.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené
v českom jazyku.

14. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z
hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie
ponúk je neverejné. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
15.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 90 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

16.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 19.12.2019

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer (rozpis prác a dodávok)
 Príloha č. 3 - Vyhlásenia uchádzača
 Príloha č. 4 - PD výkresová dokumentácia
V Komáranoch, dňa 19.12.2019
Jana Kráľová, starostka obce Komárany

RNDr. Vladimír Hričák, osoba poverená VO

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač:

IČO:

Adresa sídla:

Zákazka:

Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci Komárany (Detské ihrisko , Prístrešok,
Workout, Parkové a sadové úpravy)
Kritérium

Najnižšia celková cena
za plnenie predmetu
zákazky
v EUR vrátane DPH,
váha kritéria je 100 %.

Návrh

Cena ..........................v EUR
bez DPH

Sadzba DPH v zmysle
platnej legislatívy v %

Návrh

Cena.......................v EUR
vrátane DPH

Platca/neplatca DPH1
K návrhu na plnenie kritériá uchádzač doloží cenový rozpis, t.j. vyplnenú prílohu č. 3 tejto
výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane
identifikačných údajov.

v.........................dňa...........................

..................................................
meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby2

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
1

nehodiace sa prečiarknite

2

povinné

Výkaz výmer
SO 01 - Prístrešok a drobná architektúra
Č.

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1

2

3

4

5

6

7

8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 R

133201101

Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100
m3

m3

11,052

2 R
3 R

162201102
167101100

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny
1-4 nad 20-50m
Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

m3
m3

11,052
11,052

4 R

171201101
2

Uloženie sypaniny do násypov s
rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s
hrubým urovnaním nezhutnených
Zakladanie

m3

11,052

5 R
6 R

271573001
275313611

Násyp pod základové konštrukcie so
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm
Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20

m3
m3

1,232
9,820

7 R

275351217

Debnenie stien základových pätiek,
zhotovenie-tradičné

m2

7,936

275351218
3

Debnenie stien základových pätiek,
odstránenie-tradičné
Zvislé a kompletné konštrukcie

m2

7,936

311101212,1

Vytvorenie prestupov v základoch z betónu a
železobetónu vložkami s vonkajšou
prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2

m

16,000

10
11 R

2860002150
327212141,1

PVC rúra 200x4,9/0,5m -hladký kanalizačný
systém SN4
Montáž muriva - Gabion z kameňa Andezit

ks
m3

32,000
8,800

12

5838572011,1
5

Dodávka muriva Gabion / siete - oka
100/100 + kameň Andezit /
Komunikácie

m3

8,800

564761111,1

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a
zhutn.hr. 210 ,5mm

m2

35,200

14 R
15

596811320
5921957010
9

Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre
peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2
plochy do 50 m2
Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

m2
ks

35,200
242,000

16 R
17

916561111
5921954660

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka
z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY

m
ks

26,600
26,866

918101111

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C
10/12,5
m3

959941101
99

Chemická kotva s kotevným svorníkom
tesnená chemickou ampulkou do betónu, s
vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm
Presun hmôt HSV

998011001

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812),
zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do
6m
t

8 R

9 R

13 R

18 R

19 R

20 R

ks

0,665

24,000

65,149

PSV

Práce a dodávky PSV

762

Konštrukcie tesárske

21 R
22

762313111,1
138457301,1

Montáž oceľových spojovacích prostriedkov svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm
Skruka 6,3/120

ks
ks

238,000
238,000

23 R
24

762313112
5339511122

Montáž oceľových spojovacích prostriedkov svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm ks
Tyč D 12 mm, matica, podložky
ks

12,000
12,000

25 R

762332120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech
z reziva priemernej plochy 120-224 cm2

m

26

6053280500

Hranol mäkké rezivo - hobľované a brusené,
smrek

m3

3,099

27 R

762341014

Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy
a kontralaty z dosiek na zraz

m2

43,080

28

6051119200

Neopracované dosky a fošne, smrek

m3

0,605

29 R

762341021

Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre
všetky druhy striech

m2

3,240

30
31 R

6051013200
762341251

Opracované dosky a fošne hobľované smrek
Montáž kontralát pre sklon do 22°

m3
m

0,089
55,000

32

6053340500

Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm

m3

0,091

33 R
34 R

762395000
762823111,1

Spojovacie prostriedky pre viazané
konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie,
nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky,
dosky, klince, pásová oceľ, vruty
Montáž hraneného reziva

m3
m

3,884
159,120

35
36 R

6051506900
762895000

Hranol mäkké rezivo - omietané smrek
hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo
Spojovacie prostriedky - klince, svorky

m3
m3

1,632
2,248

37 R

998762202
764

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v
objektoch výšky do 12 m
Konštrukcie klampiarske

38 R

764171860,1

Montáž krytiny Click, plech sklon strechy do
30°

m2

43,080

5535039560

Oceľová strešná krytina Click hrúbka 0,5mm
25/25DN Classic lesklý

m2

47,388

40
41
42

5535038850
5535038851
5532600441,1

Farmarské skrutky lakované 4,8 x 20 mm,
4,8 x 35 mm ( balenie 250 ks )
Skrutky V 153
Tesnenie EPDM

ks
ks
m

250,000
150,000
17,600

43 R
44

764171885,1
5535039760,1

Montáž- odkvapové lemovanie, sklon strechy
do 30°
Odkvapové lemovanie krytina

m
ks

8,800
5,000

45 R
46 R

764352300
764359221

Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer
150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov
Kotlík žľabový, priemer 150 mm

m
ks

8,800
1,000

47 R

764454212

Odpadové rúry, farba RR 20,priemer 100
mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku
kanalizácii

m

2,000

48 R

998764201
765
765901042

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v
objektoch výšky do 6 m
Konštrukcie
Strešná fólia , na krokvy

39

49 R

176,840

%

%
m2

43,080

998765201
767

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch
výšky do 6 m
Konštrukcie doplnkové kovové

767995103
553439652,1

Montáž ostatných atypických kovových
stavebných doplnkových konštrukcií nad 10
do 20 kg
Oceľové odpadkové kóše

kg
kg

27,189
27,189

53 R

767995104

Montáž ostatných atypických kovových
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20
do 50 kg

kg

235,154

54

553439781,1

Oceľové lavičky a stoly pozinkované - ks
13+3

kg

235,154

55 R
56

767995105
553439782,1

Montáž ostatných atypických kovových
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50
do 100 kg
Oceľové konštrukcie pozinkované - K1-2

kg

413,593
413,593

57 R

998767201
783
783726100

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
%
Dokončovacie práce
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické 1x
m2

50 R

51 R
52

58 R

%

125,637

Celkom

SO 02 - Detské ihrisko
Č.

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1

2

3

4

5

6

7

8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

131201101

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100
m3

m3

11,540

133211101

Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných ručným náradím plocha výkopu do 4 m2

m3

2,652

162201102
167101100

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny
1-4 nad 20-50m
Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

m3
m3

14,192
14,192

171201101

Uloženie sypaniny do násypov s
rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s
hrubým urovnaním nezhutnených

m3

14,192

6 R

182001111
2

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach
terénu nad 50-100mm v rovine alebo na
svahu do 1:5
Zakladanie

m2

38,465

7 R
8 R

271573001
275313521

Násyp pod základové konštrukcie so
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm
Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15

m3
m3

0,384
1,884

9 R

275351217

Debnenie stien základových pätiek,
zhotovenie-tradičné

m2

3,200

275351218

Debnenie stien základových pätiek,
odstránenie-tradičné

m2

3,200

11 R

289971211,1

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom
povrchu
m2

38,465

12

6936651400

Geotextília netkaná polypropylénová

39,234

1 R
2 R
3 R
4 R

5 R

10 R

m2

13 R
14 R
15 R
16
17

18 R

5

Komunikácie

564791192,1
9
936940042.1

Násyp plochy z dunajského štrku fr. 8/16
mm
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie detského ihriska - Sieť a atrakcie

936940043,1
5538172983,1
5538172984,1
99

Osadenie detského ihriska - Veža zo
šmykačku
Detské prvky - Veža zo šmykalkou
Detské prvky - Sieť a atrakcie
Presun hmôt HSV

998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske
úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého
presunu

m3

11,540

ks

1,000

ks
ks
ks

1,000
1,000
1,000

t

27,301

Celkom :
SO 03 – Workout
Č.

Kód položky

KCN

Popis

MJ

Množstvo
celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1 R

133211101

Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných ručným náradím plocha výkopu do 4 m2

m3

2,514

2 R

162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny
1-4 nad 20-50m

m3

2,514

3 R

167101100

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

m3

2,514

171201101

Uloženie sypaniny do násypov s
rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s
hrubým urovnaním nezhutnených

m3

2,514

4 R

2

Zakladanie

5 R

271563001,1

Násyp z kameniva dunajského štrku

m3

14,420

6 R

271573001

Násyp pod základové konštrukcie so
zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm

m3

0,269

7 R

275313611

Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20

m3

2,245

8 R

275351217

Debnenie stien základových pätiek,
zhotovenie-tradičné

m2

2,240

9 R

275351218

Debnenie stien základových pätiek,
odstránenie-tradičné

m2

2,240

99

Presun hmôt HSV

998021021

Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá
konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do
výšky 20 m

10 R

t

33,367

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

11 R

711131103

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
vodorovne, separačná fólia na sucho

m2

48,140

12

6936651000

Geotextília netkaná polypropylénová

m2

55,361

Cena
jednotková

Cena celkom

13 R

711132103

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
zvislo, separačná fólia na sucho

m2

8,574

14

6936651000

Geotextília netkaná polypropylénová

m2

10,289

15 R

998711201

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v
objektoch výšky do 6 m

%

Práce a dodávky M

M
43-M

Montáž konštrukcií

16 R

430458701,1

Montáž konštrukcii WORKOUT

KS

1,000

17

553439982,1

Dodávka konštrukcii WORKOUT

ks

1,000

Celkom :
SO 04 - Parkové a sadové úpravy
Č.

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100
m a do 100m3

m3

92,904

2 R

180402111

Založenie trávnika parkového výsevom v
rovine do 1:5

m2

464,520

3

0057211200

Trávové semeno - parková zmes

kg

14,354

4 R

182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach
terénu nad 50-100mm v rovine alebo na
svahu do 1:5

m2

464,520

5 R

183101114

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do
1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3

ks

4,000

6 R

183101115

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do
1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3

ks

4,000

184102111

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na
svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200
mm

ks

4,000

184102112

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na
svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300
mm

ks

4,000

1 R

7 R

8 R

9

0266205865,1

Tuja západná - Thuja occidentalis
SMARAGD, v. 40/50; ihličnatá drevina
solitérna, vzpriameno rastúca 40-50cm

ks

4,000

10

0266201182,1

Javor guľatý, krík 180-200cm

ks

2,000

11

0266201183,1

Agát biely, guľatý, krík 180-200cm

ks

2,000

12 R

184202111

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri
priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do
2m

ks

4,000

13

0521721001,1

Tyče ihličňanové, hrúbka 6-7 cm, bez kôry

ks

4,000

99

Presun hmôt HSV

Cena
jednotková

Cena celkom

14 R

998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske
úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého
presunu

t

0,298

Celkom

REKAPITULÁCIA :
Zákazka
SO 01 - Prístrešok a drobná architektúra
SO 02 - Detské ihrisko
SO 03 - Workout
SO 04 -Parkové a sadové úpravy
CELKOM :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač:
....................................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)

týmto vyhlasuje, že


súhlasí s podmienkami verejného obstarávania “ Rozvoj sociálnej infraštruktúry v obci
Komárany (Detské ihrisko , Prístrešok, Workout, Parkové a sadové úpravy“, ktoré sú
určené vo výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

 berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom,
ktoré uchádzač uviedol v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe,
 je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk,
 všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
 nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
 predkladá iba jednu ponuku a ponuku, ktorú
☐vypracoval sám
☐vypracoval v spolupráci s osobou, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky
využil:
- meno a priezvisko osoby:
- obchodné meno alebo názov:
- adresa pobytu alebo miesto podnikania:
- identifikačné číslo, ak bolo pridelené:
 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzuje neprítomnosť konfliktu
záujmov v tom, že:
a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle
ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“)

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v
postupe tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé
alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.

v.........................dňa...........................

..................................................
meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby3

v.........................dňa...........................

..................................................
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala 4

3
4

povinné
ak je relevantné

