Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
pre stavbu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves.“
Obec Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Drienovská Nová Ves
IČO: 00326976
DIČ: 2021225448
Poštová adresa: Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Ján Brozman, starosta obce
Tel.: 051/7797186
E-mail: obecny.urad@drienovskanovaves.sk
Web: www.drienovskanovaves.sk
2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a
realizáciu pre stavbu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves.“
v súlade s podmienkami výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16.
Územie č.1 Parcela 501/1 , 501/2
- Oddychová zóna a detské ihriská + informačná tabuľa
- Pikniková zóna s ohniskom a sedením s lavicami a stolom
- Zóna pre šport, fitness, exteriérový šach a petang
- Náučná zóna – vytvorenie hmyzišťa pre sledovanie rôzných druhov hmyzu a motýľov
- Posilnenie peších komunikácii v obci
- Výsadba zelených prvkov a protihlukovej steny od cestného telesa
- Odvedenie zrážkovej vody z cesty do štrkového drenážného pásu
Územie č.2 Parcela 79/2 , 79/3
- Oddychová zóna a detské systémové zariadenia s gumovými dopadovými plochami
- Vytvorenie chodníčka pre malé deti s možnosťou výuky cyklistiky /malé bicykle,
trojkolky, kolobežky /
- Oddychová zóna pre rodičov a dozor s lavicami a stolmi
- Detský drevený 6 – uholníkový altánok pre oddych
- Výsadba zelených prvkov a protihlukovej steny od železničnej trate a cestnej
komunikácie
- Odvedenie zrážkovej vody z cesty do štrkového drenážného pásu
- Náučná zóna s vytvorením dreveného krmítka pre vtáctvo a lavičkou pre ich sledovanie
- Výsadba ovocných kríkov a ostružín s následným pestovaním a staraním sa o kríky s
možnosťou konzumácie vlastne vypestovaného ovocia

Územie č.3 Parcela 2/1 a 2/2
- Kultúrno-spoločenská zóna / vytvorenie malého oblúkového javiska pre javiskové formy
a miestných umelcov a hľadiska pre divákov
- Oddychová zóna pre rodičov a dozor s lavicami a stolmi
- Workoutové ihrisko s gumennou dopadovou plochou
- Vytvorenie zeleného ihriska pre loptové hry s bránkami a vyrovnanou upravenou
trávnatou plochou
- Výsadba zelených prvkov a protihlukovej steny od železničnej trate a cestnej
komunikácie
- Odvedenie zrážkovej vody z cesty do štrkového drenážného pásu
- Výsadba ovocných stromov
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – inžinierske projektovanie
4. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Drienovská Nová Ves
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 916,66 € bez DPH
6. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
7. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30.10.2017.
8. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a štrukturálnych fondov.
9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Poštou, resp. osobne: Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves, 082 01 Drienovská
Nová Ves
alebo e-mailom: obecny.urad@drienovskanovaves.sk
s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „PD PONUKA „Budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves.“– neotvárať“:
v lehote na predkladanie ponúk
25.10.2017 do 12:00 hod.
10. Pokyny na zostavenie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a cenu s
DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní).
Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí byť úradne overená).
Takýmito dokladmi sú napr.:

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.

V obci Drienovská Nová Ves, 16.10.2017

S pozdravom

Ing. Ján Brozman - starosta obce

