
O B E C   K A L O N D A
O b e c n ý   ú r a d

Mierová č. 67, 985 31 Kalonda
Tel.: 047/4398108, mobil: 0905324936

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK 
podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Kalonda, Obecný úrad
Sídlo: Mierová 67, 985 31 Kalonda 
IČO: 00649121
DIČ: 2021097254
Kontaktná osoba: Alžbeta Erdélyiová, starostka obce
Telefón: 047/ 439 81 08, 0905234936  
e-mail: obeckalonda@mail.t-com.sk

2. Názov  zákazky:  Výroba  mobiliáru  umelecko-rezbárskeho  charakteru  do  exteriéru 
objektov MOČIDLÁ KALONDA

Zákazka je obstarávaná v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia vodných prírodných hodnôt 
v obciach  Kalonda  a  Hollókő“,  ktorý  bol  podporený  z finančných  prostriedkov  Programu 
cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013, kód projektu: HUSK 1101/2.2.1/0002

Predpokladaná hodnota zákazky:
Cena bez DPH:            16 465,90  EUR
Cena celkom s DPH:             19 759,09  EUR 

Zatriedenie predmetu obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 92310000-7
Doplňujúce predmety 
Doplnkový  slovník:  39142000-9,  39113200-9,  39150000-8,  39224340-3,  30194900-4, 
45223200-8 

3. Opis predmetu zákazky

Dodávateľ  zabezpečí  výrobu  umelecko-rezbárskeho  mobiliáru  do  exteriéru  jednotlivých 
objektov MOČIDLÁ v obci Kalonda v súlade s nasledovnými stavebnými objektmi:

SO-09: Mobiliár
SO-10: Informačný mobiliár pri KD

SO-09: Mobiliár
Pozemok  sa  nachádza  na  okraji  obce  Kalonda  v  rovinatom  teréne,  ktorý  je  znečistený 
stavebným, komunálnym odpadom a čiastočne je zarastený nízkou zeleňou. 
Priestorové a výškové osadenie objektu je zrejmé zo situačného výkresu. 
Navrhovaný objekt = mobiliár obsahuje prvky, ktoré dotvárajú priestor a slúžia pre informáciu 
a oddych návštevníkov. Sú to nasledovné: 



• informačné tabule z guľatiny „IF“ – 6 ks na p.č.201, 2 ks na p.č.200/7 a 2 ks na p.č.158/2; 
• drevený  stožiar  „IS“,  na  ktorom  sú  umiestnené  smerové  informačné  tabule  a  na  vrch 

stožiara je navrhnutá oceľová konštrukcia pre bocianie hniezdo – 1 ks na p.č.201; 
• drevené smetné koše „SM“ – 7 ks na p.č.201, 2 ks na p.č.200/5, 200/7 a 2 ks na p.č.158/2; 
• parkové lavice z guľatiny „LS“ – 3 ks na p.č.201 a 1 ks na p.č.200/5; 
• posedenia z guľatiny „PS“ – 1 ks na p.č.200/6 a 200/7; 
• osvetlenie areálu „OV“ – 6 ks na p.č.201 

SO-10: Informačný mobiliár pri KD
Riešené pozemky sa  nachádzajú  v centre  obce  Kalonda,  tvoria  nádvorie  kultúrneho domu. 
Navrhované  oplotenie  predstavuje  drevené  –  rezbársky opracované  hranoly  rôznych  dĺžok, 
ktoré  budú  ukotvené  pomocou  žiarozinkovaných  uholníkov  na  jestvujúci  betónový  sokel 
oplotenia. 
Drevený rezbársky opracovaný altánok rozmerov 3,0 x 5,0 m, je navrhnutý z opracovaných 
hranolov a guľatiny, strecha – sedlová. 
Konštrukcia  informačného  altánku bude  osadená  na  parcele  č.  158/2,  na  6  ks  betónových 
dlažieb 500x500x100 mm. Altánok bude plniť náučnú - informačnú funkciu v obci Kalonda a 
bude slúžiť taktiež ako oddychové miesto pre turistov.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet 
zákazky.

4. Lehota poskytnutia služby
Poskytnutie služby: 5 mesiacov
Predpokladaný termín zahájenia služby: Január 2014
Termín ukončenia služby: Jún 2014

5. Lehota na predkladanie cenových ponúk a jazyk ponuky 
Cenovú ponuku v slovenskom jazyku treba doručiť verejnému obstarávateľovi do 13. 01. 2014, 
do 14:00 hod.  
Ponuky sa verejnému obstarávateľovi  predkladajú osobne alebo poštou na adrese verejného 
obstarávateľa. 

Obsah ponuky:
1. Cenová ponuka vypracovaná v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy.
2. Doklad  o oprávnení  poskytovať  službu,  ktorá  je  predmetom  zákazky  (originál, 

fotokópia alebo informatívny výpis z príslušných registrov).
3. Minimálne  2  referencie  týkajúce  sa  predmetu  zákazky  rovnakého  alebo  obdobného 

charakteru.

Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:  
- názov a adresu verejného obstarávateľa
- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
- označenie  „SÚŤAŽ   -  VÝROBA  UMELECKO-REZBÁRSKEHO  ZARIADENIA  - 

NEOTVÁRAŤ“



6. Podmienky účasti uchádzačov

Požadované doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sú nasledovné:

1. Doklad  o oprávnení  poskytovať  službu,  ktorá  je  predmetom  zákazky  (originál, 
fotokópia alebo informatívny výpis z príslušných registrov).

2. Minimálne  2  referencie  týkajúce  sa  predmetu  zákazky  rovnakého  alebo  obdobného 
charakteru.

7. Kritérium na vyhodnotenie  cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium:

- Najnižšia cena v EUR (celkom s DPH).

Uchádzačom navrhovaná výsledná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR zaokrúhlená na 
dve desatinné miesta.  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Uchádzači  ocenia  jednou  celkovou  cenou  komplexný  rozsah  zákazky,  t.j.  uvedú  ako  svoj 
cenový návrh jednu celkovú cenu za poskytnutie komplexných služieb vrátane DPH. Verejný 
obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou vrátane DPH.

8. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk uzavrie zmluvu o 
dielo s víťazným uchádzačom podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.
Zmluva  s  víťazným  uchádzačom  nadobudne  účinnosť  až  po  kladnom  overení  procesu 
verejného  obstarávania  zo  strany  Riadiaceho  orgánu.  V  prípade,  že  proces  verejného 
obstarávania nebude Riadiacim orgánom schválený, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
odstúpiť od zmluvy s víťazným uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií. 
 

Kalonda, dňa 31. 12. 2013
  
                                                        
                                                                                               ....................................................

                                                                                                        Alžbeta Erdélyiová
                                                                                                            starostka obce

Príloha: Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia (textová správa, výkresy)
Príloha č. 3: Výkaz výmer



Príloha č. 1: formulár cenovej ponuky

A. Identifikačné údaje uchádzača

B. Cenová ponuka

Položka rozpočtu : 5.1 Nákup nového zariadenia
SO-09 MOBILIÁR
Cena bez DPH
DPH 20 %: *
Cena  s DPH

SO-10 INFORMAČNÝ MOBILIÁR PRI KD
Cena bez DPH
DPH 20 %: *
Cena  s DPH

CENA SPOLU za SO-09 + SO-10 
BEZ DPH 
DPH 20 %: *
CENA  S DPH

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť .

Názov uchádzača
Sídlo

Štatutárny zástupca

IČO

DIČ

IČ DPH

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné)

Číslo účtu

Telefón

E- mail

Miesto:
Dátum:
Podpis,  pečiatka  (ak  sa 
používa):
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