Mesto Nová Dubnica
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
Evid. č.: ŽP 3268/2013

Vybavuje: Mgr. Bašná

Nová Dubnica 22.6.2013

Výzva na predkladanie ponúk
Podprahová metóda verejného obstarávania
podľa § 99 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov postupom zadávania podprahových zákaziek
1. Verejný obstarávateľ
1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
Telefón
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
00317586
2020610955
Ing. Peter Marušinec – primátor mesta
Mgr. Katarína Bašná
042/4433484 kl.160, 0918323276

basna@novadubnica.sk

Právna forma: obec
2. Premet obstarávania

Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Nová Dubnica
2.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2.2. Názov obstarávania: Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Nová Dubnica
2.3. Stručný opis zákazky: Demontáž pôvodného oplotenia a osadenie plota z vystužených
betónových plotových dielcov vrátane výkopových prác, vybudovania oporných múrov s
izoláciou, základových pásov a pätiek v štrkovom lôžku na zbernom dvore mesta Nová
Dubnica na ulici Topoľovej 781/5.
2.4. Spoločný slovník obstarávania: Hlavný slovník – kód CPV – 45111000-8, 45262300-4,
45223820-0, 45342000-6
2.5. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
2.6. Predpokladaná cena zákazky bez DPH: 36 000 €
2.7. Trvanie zmluvy: od 28.8.2013 do 20.10.2013
2.8. Miesto dodania predmetu obstarávania: Zberný dvor mesta Nová Dubnica, Topoľová
781/5, Mesto Nová Dubnica
2.9. Druh zákazky: stavebné práce
3. Právne, ekonomické a technické informácie
3.1. Zdroj financovania: Vlastné prostriedky a dotácia z Recyklačného fondu
3.2. Podmienky účasti uchádzačov, týkajúce sa osobného postavenia
- Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu

3.3. Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: prevzatie súťažných podkladov
4. Postupy pri hodnotení splnenia podmienok účasti a hodnotení ponúk
4.1. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena.
4.2. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie podmienok podľa
príslušných bodov tejto výzvy a splnenie požiadaviek obsiahnutých v súťažných podkladoch
pre predmet obstarania
4.3. Poskytnutia súťažných podkladov: Súťažné podklady obdržia vybraní záujemcovia
písomne poštou, zároveň budú zverejnené na www.novadubnica.sk – sekcia verejné
obstarávanie. Súťažné podklady na požiadanie zašleme aj elektronicky. Lehota na prístup
k súťažným podkladom: 15.7.2013
4.4. Lehota na predkladanie ponúk do 23.7.2013 do 13:00 hod
4.5. Adresa pre doručovanie ponúk: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad, Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica
4.6. Otváranie obálok s ponukami dňa 23.7.2013 o 13:30 hod.
4.7. Lehota viazanosti ponúk 15.9.2013
4.8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie
predmetu zmluvy je vyššia ako pridelené finančné prostriedky.
Pri obstarávaní nebude použitá elektronická aukcia. Zákazka nie je vyhradená pre chránené
dielne alebo pracoviská.
Podľa § 4 ods. 4 sa jedná o podprahovú zákazku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania podprahovej zákazky nie je možné podať
námietky podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V Novej Dubnici dňa 20.6.2013
Mgr. Katarína Bašná - odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Spracovala: Mgr. Katarína Bašná – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
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Časť I.
Všeobecné informácie
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
Telefón
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
00317586
2020610955
Ing. Peter Marušinec – primátor mesta
Mgr. Katarína Bašná
042/4433484 kl.160, 0918323276

basna@novadubnica.sk

Právna forma: obec
2.

PREDMET ZÁKAZKY

Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Nová Dubnica
Stručný opis zákazky: Demontáž pôvodného oplotenia a osadenie plota z vystužených
betónových plotových dielcov vrátane výkopových prác, vybudovania oporných múrov s
izoláciou, základových pásov a pätiek v štrkovom lôžku na zbernom dvore mesta Nová
Dubnica na ulici Topoľovej 781/5.
Spoločný slovník obstarávania: Hlavný slovník – kód CPV – 45111000-8, 45262300-4,
45223820-0, 45342000-6
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 36 000 € bez DPH.
3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet obstarávania sa bude financovať zo zdrojov Mesta Nová Dubnica a z dotácie
Recyklačného fondu.
5. ZMLUVA
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.
6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto dodania zákazky: Mesto Nová Dubnica
Termín vykonania stavebných prác: Osem týždňov odo dňa podpisu zmluvy o dielo,
najneskôr do 20.10.2013
7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
Uchádzačom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá je
oprávnená uskutočniť stavebné práce, ktorá si prevzala súťažné podklady a predložila
ponuku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v
pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad takýchto dokladov do slovenského
jazyka.
8.

PREDLOŽENIE PONUKY

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo poštovou
zásielkou na adresu uvedenú v bode 1 a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky obstarávateľovi. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
9. VARIANTNÉ RIEŠENIE
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
10. PLATNOSŤ PONUKY
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 15.9.2013
11. NÁKLADY NA VYPRACOVANIE PONUKY
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku na úhradu nákladov voči obstarávateľovi. Ponuky doručené a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej
súťaži.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi obstarávateľom
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. Pri poskytnutí informácií napríklad
elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len “elektronické prostriedky”), ktorými nemožno
trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, pri dodržaní
zákonom stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého
zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 1.
Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo
v súťažných podkladoch bezprostredne, najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
14. OBHLIADKA MIESTA
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia stavebných
prác, dostanú informácie priamo u zodpovednej osoby na uvedenej adrese alebo na
telefónnom čísle, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: Ako v bode
1.

Časť III.
Príprava ponuky
15. JAZYK PONUKY
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí

predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži v
pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa
netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V
prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v
slovenskom jazyku.

16. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- zmluvu o dielo v štyroch vyhotoveniach, podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v zmluvných vzťahoch,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- cenovú ponuku, obsahujúcu opis predmetu obstarávania vrátane technického popisu
oplotenia, preukazujúceho súlad s požadovanými technickými parametrami, uvedenými
v časti B.1 – Opis predmetu zákazky
- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v týchto
súťažných podkladoch a že všetky predložené doklady sú pravdivé
-vyhlásenie uchádzača, že overil súlad projektovej dokumentácie s Rozpočtom stavby a sú
ocenené všetky práce a dodávky potrebné na zhotovenie predmetu zákazky.
Ak súčasťou ponuky nebude cenová ponuka, návrh zmluvy, doklady a dokumenty
požadované vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch a vyhlásenie
uchádzača o súhlase s podmienkami určenými obstarávateľom a o overení súladu
projektovej dokumentácie s rozpočtom stavby, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
17. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu alebo čestné vyhlásenie
podľa predpisov v krajne sídla uchádzača, že uchádzač je oprávnený na dodanie požadovaného
predmetu zákazky (Originál alebo overená kópia), alebo preukáže zapísanie v zozname
podnikateľov podľa §128 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
18. ZÁBEZPEKA
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
19. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená
v €.
20. VYHOTOVENIE PONUKY
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Doklady a dokumenty tvoriace obsah
ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. Uchádzač voľne vloží do svojej
ponuky štatutárom podpísanú Kúpnu zmluvu v štyroch vyhotoveniach.

Časť IV.

Predkladanie ponúk

21. OZNAČENIE OBALOV PONÚK
Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatného obalu. Obal s ponukou musí obsahovať
nasledovné údaje: názov a adresa verejného obstarávateľa (t.j. Mesto Nová Dubnica), adresu
uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie
„podprahová metóda VO – neotvárať “ a
označenie heslom verejnej súťaže
“Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Nová Dubnica”.
22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ponuky v lehote na predkladanie ponúk je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.7.2013 o 13:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej sa vráti uchádzačovi
neotvorená späť.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 23.7.2013 o 13:30 hod na adrese: Mestský
úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica, v zasadačke Mestského úradu na
prízemí. Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia
uchádzačov, ktorí predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie. Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa
všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú
vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
24. PRESKÚMANIE PONÚK
Preskúmavanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Do procesu vyhodnocovania
ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti určené v bodoch 16 až 20,
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v
týchto súťažných podkladoch. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné
ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené. Uchádzač bude upovedomený o
vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
25. HODNOTENIE PONÚK
Verejný obstarávateľ rozhodol, že kritérium na vyhodnotenie ponúk bude nasledovné:
Najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého celková ponuka bude najnižšia.
26. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručená informácia o
výsledku vyhodnotenia ponúk.
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Jedná sa o stavbu “Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Nová Dubnica“ v zmysle
realizačného projektu vypracovaného projektantkou Ing. Danielou Pokornou. Realizovať sa
bude rekonštrukcia len časti oplotenia, a to v dĺžke 199,163 m, preto je k realizačnému
projektu dopracované a priložené zadanie len na vybrané úseky oplotenia (v zmysle výkresu
č. 1 Celková situácia stavby sa jedná o úseky B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4 a C5). Ostatné
úseky plota sa nebudú rekonštruovať z dôvodu nedostatku pridelených prostriedkov. Práce
budú spočívať v demontáži pôvodného oplotenia vo vybraných úsekoch a osadení plota
z vystužených betónových plotových dielcov vrátane výkopových prác, vybudovania
oporných múrov s izoláciou, základových pásov a pätiek v štrkovom lôžku a izolácie proti
zemnej vlhkosti v lokalite Zberný dvor mesta Nová Dubnica na ulici Topoľovej 781/5, ktorý
je vo vlastníctve mesta Nová Dubnica. Stavebný úrad v oznámení k ohláseniu drobnej stavby
zo dňa 13.9.2012 uviedol, že nemá proti uskutočneniu drobnej stavby námietky.
Technický popis oplotenia Zberného dvora Nová Dubnica
Betónové oplotenie je požadované certifikované, v súlade s STN EN 12839, z doskových
dielcov a stĺpikov oplotenia, doskový dielec pôsobí po osadení do železobetónového stĺpika
ako prostý nosník. Doskové dielce aj stĺpiky požadujeme vystužené betonárskou oceľou,
výška stĺpikov je 3 m, celková výška oplotenia po osadení musí byť min. 2,4 m.
Stĺpiky:
- Oceľobetónové vystužené
- Rozmery 2 x
cca 95/165/3000 mm (prípadne stĺpik v jednom kuse so
zodpovedajúcimi parametrami)
- Váha stĺpika 2 ks po min. 85 kg
- Pevnosť triedy „C“ podľa STN EN 12839
- Výstuž D = 6 mm, 2 x 4 ks x 3000 mm (8 ks pri stĺpiku z jedného dielu)
- Povrch - pohľadový betón
Dosky:
- Oceľobetónové vystužené
- Rozmery cca 50 mm( min. 35 mm v stredovej časti)/300 mm/2505 mm
- Váha dosky min. 75 kg
- Betón tr. C 35 – 40
- Výstuž D = 4 mm, po 4 ks x 2500 mm
- Pevnosť v ohybe (bočná) min. 1000 N
- Pevnosť v polohe (na kant) min. 14000 N
- Povrch:
1. strana - pohľadový betón
2. strana - imitácia tehly
Zberný dvor bude počas prác na rekonštrukcii oplotenia v plnej prevádzke (zber, triedenie,
skladovanie odpadu, odber komunálneho odpadu od občanov), koordináciu jeho pravidelnej
činnosti a prebiehajúcich stavebných prác bude potrebné prerokovať pred začatím prác,
vhodné je preto dohodnúť si obhliadku lokality ešte pri vypracovávaní cenovej ponuky.
Zberný dvor je v prevádzke v pracovné dni: 7:00 – 16:00 hod.
Počas rekonštrukcie oplotenia je potrebné zabezpečiť zberný dvor pred vstupom
nepovolaných osôb - buď osadením dočasného/provizórneho oplotenia alebo rozvrhnutím

prác takým spôsobom, aby bola vždy odstránená len taká časť pôvodného oplotenia, ktorú
v daný deň nahradia novým oplotením.
Podrobný opis rekonštrukcie oplotenia zberného dvora je uvedený v realizačnom projekte
stavby, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení
neskorších predpisov, navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v € . Cena musí byť uvedená
v členení: cena bez DPH, sadzba DPH v %, cena s DPH, s uvedením celkovej ceny s DPH –
navrhovanej zmluvnej ceny. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu celkom a súčasne na túto skutočnosť upozorní v ponuke.
V navrhovanej zmluvnej cene budú zahrnuté všetky výdavky uchádzača spojené s plnením
predmetu zákazky, a to najmä, no nie výlučne: vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie
priestorov, zaobstaranie, montáž, kompletizácia, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých
častí diela, riadenie prác, pracovné sily, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia
a ochranné pracovné pomôcky, doprava, naloženie, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie,
colné poplatky materiálov, strojov, zariadení, náklady za spotrebované energie a médiá,
náklady na upratanie priestorov, všetky vedľajšie náklady, poistné... (likvidáciu odpadu
a prebytočného materiálu zabezpečí obstarávateľ - mesto Nová Dubnica na vlastné náklady).
Ceny uchádzač uvedie položkovite v tabuľkovej forme v Rozpočte stavby, priloženom
k súťažným podkladom, ktorý zároveň zašleme aj elektronicky záujemcom. Cena príslušnej
položky práce alebo dodávky je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného
v súpise položiek. Celková cena prác a dodávok je daná súčtom jednotlivých častí. V cenovej
ponuke požadujeme uviesť cenu za nasledovné položky:
Rozpočet
stavby:

Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora Nová Dubnica
rekonštrukcia oplotenia -RP

Stavba:
Objekt:

P.Č.

Kód položky
HSV

Skrátený popis
Práce a dodávky HSV

MJ

Množstvo celkom

1

Zemné práce

111101101

Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením
a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do
1000m2
m2

100,000

2 001

111201101

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2

m2

20,000

3 001

111201402

Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100
mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2

m2

120,000

4 001

112101101

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,
motorovou pílou

ks

10,000

5 001

112201101

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do
300 mm

ks

10,000

6 001

133201101

Výkop pre osadenie stlpkov

m3

81,558

7 001

133201109

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

m3

81,558

162201401

Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm
do 1000 m

ks

10,000

9 001

162201411

Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm
do 1000 m

ks

10,000

10 001

162201421

Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do
1000 m

ks

10,000

KCN

1 001

8 001

11 001

162301101

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste,
horniny tr.1-4 do 100 m

m3

81,558

12 001

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 / v areáli/

m3

81,558

13 001

181101101

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

m2

212,000

2

Zakladanie

14 002

271571111

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

m3

8,156

15 011

275313611

Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25

m3

12,575

16 011

2753136111

Nadbetónovanie základov C 20/25

m3

0,075

17 011

275351215

Debnenie základových pätiek, zhotovenie - dielce

m2

0,600

18 011

275351216

Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie -dielce

m2

0,600

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

19 011

311271304

Murivo nosné 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm

m3

41,880

20 011

311321411

Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.
C 25/30 -opor. múry

m3

49,590

21 011

311351105

Debnenie nadzákladových múrov obojstranné
zhotovenie -dielce

m2

135,158

22 011

311351106

Debnenie nadzákladových múrov obojstranné
odstránenie -dielce

m2

135,158

23 011

311361821

Výstuž nadzákladových múrov 10505

t

338121111

Osadenie stĺpika plotového železobetónového
prefabrikovaného

ks

79,000

25 012

349121001

Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, bet. panel
oplotenia dl.2,50m/v.min. 2,4

ks

73,000

26 593

5931100000

Dodávka plotu, pohladový betón -1 strana, imitácia tehly
– 2. strana,vrátane stlpkov , výška plota min. 2,4 m

m

199,163

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

631571003

Násyp zo štrkopiesku za oporný múr

m3

21,378

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 221

919736111

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15
hr. do 100 mm

m

35,000

29 013

961043111

Búranie betónovej dlažby

m3

0,875

30 013

9610431111

Odstránenie betónového múrika

m3

4,500

31 015

966067112

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva
alebo z plechu, -0,01000t

m

239,600

32 013

979081111

Odvoz sutiny do 100 m /v areáli zberného dvora/

t

14,221

33 013

9790811111

Nepredvídané búracie práce

hod

20,000

99

Presun hmôt HSV

998151111

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná
konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

35 711

711112001

36 111

1116315000

24 015

27 011

34 015

6,061

t

324,634

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným
náterom za studena

m2

213,777

Lak asfaltový penetračný v sudoch

t

0,075

37 711

998711201

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

%

V prípade nezrovnalostí medzi priloženým Rozpočtom stavby a projektovou
dokumentáciou žiadame o vyplnenie predloženého Rozpočtu stavby a prípadné chyby,
nedostatky alebo nezrovnalosti uviesť a oceniť samostatne a priložiť k vyplnenému
Rozpočtu stavby.
Položky prác a dodávok, v ktorých uchádzač neuvedie jednotkové ceny, nebudú
obstarávateľom pri dodaní prác preplatené a budú považované ako zahrnuté v iných cenách.
V takýchto prípadoch nebude vyžadované od uchádzača vysvetľovanie ich ceny a nebudú
vykonané ani opravy návrhu uchádzača.
B.3 PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač musí priložiť návrh zmluvy obsahujúci všetky náležitosti pre realizáciu predmetu
obstarávania a jasne uviesť podmienky, ktorých dodržanie obstarávateľovi zaručí ponúkanú
cenu počas celej doby dodávky predmetu obstarávania.
Splatnosť faktúr bude 30 dní od ich doručenia Mestu Nová Dubnica. Preddavok vo výške
3.300 € bude uhradený do 14 dní odo dňa doručenia preddavkovej faktúry. Práce budú
uhradené na základe faktúry, podľa skutočne vykonaných a odsúhlasených prác vo forme
odovzdávacieho protokolu, potvrdeného oboma stranami.
Podmienky dodania predmetu zmluvy sú uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo.

