2018

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Obstaranie:
Riešenie biologicky rozloţiteľných
- 500 ks Záhradných kompostérov o objeme 380 litrov
komunálnych odpadov v obci
- 850 ks Záhradných kompostérov o objeme 1000 litrov
Veľké Úľany
- 41 ks Záhradných kompostérov o objeme 1100 litrov

144 237,50 €

Podlimitná
zákazka

Podlimitná
zákazka s
vyuţitím
elektronického
trhoviska

173 085,00 €

0,00 €

08/2018

4

2018

Operačný program Ľudské
zdroje

OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Komunitné centrum – Obec Veľké Realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou obecnej budovy pre
Úľany - stavebné práce
potreby zriadenia komunitného centra.

105 286,79 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

126 344,15 €

0,00 €

09/2018

6

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Zabezpečenie riadenia projektu externý manaţment v rámci
projektu s názvom : ,,Komunitné
centrum – Obec Veľké Úľany“

Predmetom prieskumu sú sluţby – Zabezpečenie riadenia projektu - externý
manaţment v rámci projektu s názvom : ,,Komunitné centrum – Obec Veľké
Úľany“, ktoré bude pozostávať z nasledovných poskytovaných sluţieb :
finančné riadenie a spracovanie ţiadostí o platbu, monitorovanie
projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po
ukončenie fyzickej realizácie projektu), vykonávanie zmien v projekte,
zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na
spolufinancovanie projektu.
Prijímateľ bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy projektu a
ďalšie údaje potrebné na monitorovanie vo formáte určenom
Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre
prijímateľa, touto Zmluvou ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to : a)
Doplňujúce monitorovacie údaje k Ţiadosti o platbu, b) Doplňujúce
monitorovacie údaje, c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie
aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná“) a monitorovaciu správu Projektu
pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,záverečná“), d)
Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu
po dobu udrţateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
Okrem monitorovania projektu bude prijímateľ predkladať ţiadosti o platbu,

3 375,00 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

4 050,00 €

0,00 €

09/2018

12

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Rekonštrukcia zberného dvora technológia

Jedná sa o výber dodávateľa na nákup technológie na zberný dvor:
Veľkoobjemový vaňový kontajner – otvorený, objem 5 m3, 4 ks
Veľkoobjemový vaňový kontajner – otvorený, objem 7 m3, 3 ks
Veľkoobjemový vaňový kontajner s vekom, objem 7 m3, 2 ks
Kolesový nakladač - lopata s hydraulickým horným drapákom, 1 ks
Menší kolesový komunálny traktor, 1 ks
Prívesný vozík za malý kolesový traktor so zvýšenými bočnicami - jedno
osí loţná plocha rozmerov 2,5,m x 1,5m x 0,4m, 1 ks
Profesionálny drvič konárov /štiepkovač/ za kolesový nosič náradia, 1 ks
Traktor s výkonom motora min. 82kW, 1 ks
Traktorový náves s nosnosťou min. 10 ton, 1 ks
Drtič biologického materiálu s výkonom min. 30 m3/hod, 1 ks
Technológia na čistenie kontajnerov a údrţbu zberového dvora, 1 ks
Traktorový nosič kontajnerov s nosnosťou ramien min. 8 ton, 1 ks

493 729,67 €

Nadlimitná
zákazka

Verejná súťaţ
podľa zákona č.
343/2015 Z. z..

592 475,60 €

0,00 €

03/2019

3

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Obstarávanie vybavenia a zariadenia do materskej škôlky Veľké Úľany šatňové skrinky s dvierkami do šatne pre deti, drevené stoličky, stoly pre
deti, šatňové skrinky pre pedagógov, kúpelňové poličky s vešiakmi, plošina
na leţadlá, leţadlá s matracmi, nábytkové zostavy, písací stôl so stoličkou
Materiálno-technického vybavenia pre pedagógov, skriňa na posteľnú blielizeň, rozkladacia pohovka,
MŠ Veľké Úľany
knihovníčka s priehradkami, nástenné zrkadlo, zostava kancelárskeho
nábytku, koberce, vysávač s tepovačom, interaktívna tabuľa, výdajný
ohrievací pult, umývačka riadu, pracovné stoly do kuchyne, umývadlo na
ruky, výlievka, dvojdrezy na biely a čierny riad, regále do školskej jedálne,
príborník, policový regál na hračky a skrinka na hračky pre platové boxy.

31 423,29 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

37 707,95 €

0,00 €

11/2018

4

OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Nákup interiérového vybavenia v
rámci projektu s názvom:
,,Komunitné centrum – Obec
Veľké Úľany“

10 485,83 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

12 583,00 €

0,00 €

09/2018

3

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

244 618,34 €

Podlimitná
zákazka

Podlimitná
zákazka podľa
zákona č.
343/2015 Z. z.

293 364,00 €

0,00 €

01/2019

12

142 805,70 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

171 366,84 €

0,00 €

8/2018

4

402 000,00 €

Podlimitná
zákazka

2019

2018

2018

2018

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Integrovaný regionálny operačný
IROP-PO2-SC221-2016-10
program

Operačný program Ľudské
zdroje

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

Názov predmetu zákazky

Popis

Nákup interiérového vybavenia v rámci projektu s názvom: ,,Komunitné
centrum – Obec Veľké Úľany“

Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a
prípojných zariadení, drviča drobného stavebného odpadu a kontajnerov.
Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloţí ponuku na jednu
alebo kombináciu akýchkoľvek častí predmetu zákazky.
Zberný dvor Veľké Úľany - tovary Bliţšia špecifikácia je v súťaţných podkladoch.

PHZ bez DPH typ zákazky

trvanie
zmluvy v
mesiacoch

EÚ program

Operačný program Ľudské
zdroje

SR poskytovateľ

predpokladaný
termín
vyhlásenia VO

Rok

2018

Výzva SR

plánované
plánované
výdavky, ktoré
výdavky za celé
plánuje
obdobie
prijímateľ
trvania
financovať
projektu
mimo rozpočtu
projektu

Časť 1 - Traktor s príslušenstvom
Časť 2 - Drvič drobného satvebného odpadu
Časť 3 - Kontajnery

2018

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Integrovaný regionálny operačný
IROP-PO2-SC221-2016-10
program

Integrovaný regionálny operačný
IROP-PO2-SC221-2016-10
program

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Zníţenie energetickej náročnosti
kultúrneho domu v obci Veľké
Úľany

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Prístavba a prestavba MŠ Veľké
Úľany

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Informovanosť a komunikácia

Operačný program Ľudské
zdroje

OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Zabezpečenie externého riadenia
projektu „Zberný dvor Veľké
Úľany“

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Obstaranie dodávok a prác na zrealizovanie prístavby a prestavby materskej
škôlky vo Veľkých Úľanoch.

Výroba a osadenie dočasného
pútača a stálej tabule v rámci
projektu „Zberný dvor Veľké
Úľany“

Rekonštrukcia zberného dvora

Predmetom prieskumu sú sluţby – Zabezpečenie procesu verejného
obstarávania na stavebné práce v rámci projektu s názvom : ,,Komunitné
centrum – Obec Veľké Úľany“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Poskytnutie sluţieb verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane vypracovania dokladov a
dokumentov viaţucich sa k procesu verejného obstarávania (súťaţné
podklady, záznam z otvárania súťaţných ponúk, správa o zákazke),
vyhlásenia súťaţe, komunikácie s uchádzačmi, vysvetlenia, otvorenia a
vyhodnotenia ponúk, oznámenia o výsledku verejného obstarávaní a ďalších
činností súvisiacich s verejným obstarávaním.
Zabezpečenie externého riadenia projektu „Zberný dvor Veľké Úľany“, v
rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zahŕňa: finančné riadenie,
monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov
projektu (po ukončenie fyzickej realizácie projektu), vykonávanie zmien v
projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z
EŠIF na spolufinancovanie projektu.
Maximálny počet hodín poskytnutia sluţieb je 900.
Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule v rámci projektu
„Zberný dvor Veľké Úľany“.
Dočasný pútač:
Minimálne rozmery pútača budú 2500 x 1500 mm.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú
zaberať prinajmenšom 25 % plochy pútača:
znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe
II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku
úniu;
odkaz na príslušný fond;
názov projektu;
hlavný cieľ projektu.
logo OP KŢP
tieto informácie môţu byť doplnené ďalšími podľa pokynov obstarávateľa
Stála tabuľa
Minimálne rozmery tabule budú 30 x 20 cm. Musí mať trvanlivé vyhotovenie
z odolných materiálov.
Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu
budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy tabule:
znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe
II vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku
úniu;
odkaz na príslušný fond;
názov projektu;
hlavný cieľ projektu.
logo OP KŢP
tieto informácie môţu byť doplnené ďalšími podľa pokynov obstarávateľa
Predmetom predkladaného riešenia je rekonštrukcia zberného dvora.
Riešený areál je situovaný na pozemkoch p.č. 1459/17,56,57,58 v juţnej
časti obce Veľké Úľany, časť Lencsehely, kat. území Nové Osady. Územie je
komunikačne napojené zo severnej časti existujúcou miestnou asfaltovou
komunikáciou a spevnenou poľnou cestou. Územie kde je situovaná
výstavba je podľa výpisu z katastra evidované zastavané plochy a nádvoria.
Celková plocha areálu je cca. 8948 m2. Predkladaná dokumentácia pre
stavebné povolenie rieši rekonštrukciu zberného dvora, ktorá pozostáva z
nasledujúcich objektov: prevádzková budova, prístrešok, mostová váha,
nájazdová rampa, siláţna jama, spevnené plochy, oplotenie. Ďalej sú riešené
areálové rozvody IS .
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťaţných podkladov
B.2 Opis predmetu zákazky a obsah priloţenej doplňujúcej dokumentácie,
ktorá tvorí prílohy týchto súťaţných podkladov.

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.
Podlimitná
zákazka podľa
zákona č.
343/2015 Z. z.

482 400,00 €

0,00 €

09/2018

4

960,00 €

0,00 €

09/2018

1

800,00 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

583,33 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

700,00 €

0,00 €

09/2018

2

9 621,00 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

11 545,20 €

0,00 €

11/2018

12

1 420,00 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

1 704,00 €

0,00 €

11/2018

12

983 327,12 €

Podlimitná
zákazka

Podlimitná
zákazka podľa
zákona č.
343/2015 Z. z.

1 171 200,00 €

0,00 €

11/2018

12

Obstaranie dočasného pútača, stálej tabule a plagátu k projektu Prístavba a
prestavba materskej školy Veľké Úľany.

Zabezpečenie procesu verejného
obstarávania na stavebné práce v
rámci projektu s názvom:
,,Komunitné centrum – Obec
Veľké Úľany“.

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na odstránenie nevyhovujúceho
tepelno-technického stavu obvodových konštrukcií a plochej strechy budovy
Kultúrneho domu v obci Veľké Úľany.

postup VO

OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Predmetom prieskumu sú tovary – Nákup vybavenia IKT (výpočtová a
telekomunikačná technika) v rámci projektu s názvom : ,,Komunitné centrum
– Obec Veľké Úľany“.
Podrobnejšie informácie, špecifikácia tovarov :
PC zostava
(minimálne parametre: procesor dosahujúci skóre 2000 bodov v programe
PassMark CPU Mark, pamäť 1600 MHz DDR3, kapacitaoperačnej pamäte
RAM 4GB, kapacita úloţného priestoru na pevnom disku 0,5 TB HDD 7200
ot/min., výstup 6 USB, operačný systém,monitor uhlopriečka 23,6 , jas 250
cd/m, miera kontrastu 3000:1, klávesnica, myš)
Nákup vybavenia IKT (výpočtová a Multifunkčné zariadenie
telekomunikačná technika) v rámci (minimálne parametre: laser čiernobiela, A4, kopírovanie/scanovanie,
projektu s názvom: ,,Komunitné
USB+LAN,mesačná zaťaţiteľnosť 2000, rýchlosť tlače 20 str./minúta)
centrum – Obec Veľké Úľany“
Kompaktná exteriérová kamera 4MPx
Minimálne parametre : IP kompaktná kamera s 4MPx rozlíšením, ktorá má
vyuţívať krytie IP67, ktoré ju predurčuje pre vonkajšiepouţitie a má byť
vybavená IR LED prisvietením s dosahom min. 40m, pre nočný reţim.
Kamera má byť tieţ vybavená video analýzoua PoE napájaním, ďalšie
príslušenstvo : napájanie kamier, HDD, záznamové zariadenie
(videorekordér IP sieťový min. 4 – kanálový),monitor min. 42“, dátový
rozvádzač, potrebné káble, boxy a hadice.
Alarm EZS
Minimálne parametre a príslušenstvo : EZS ústredňa, 5x PIR, záloţný zdroj,

Integrovaný regionálny operačný
IROP-PO1-SC122-2016-15
program

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Cyklotrasa – I. etapa, Veľké Úľany

Ministerstvo
ţivotného prostredia
Slovenskej republiky

Výkon stavebného dozoru pre
stavbu v rámci projektu: "Zberný
dvor Veľké Úľany“

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Cyklotrasa - II. Etapa

Operačný program Ľudské
zdroje

Operačný program kvalita
ţivotného prostredia

2019

2018

2018

2018

OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Integrovaný regionálny operačný
IROP-PO1-SC122-2016-15
program

Program cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská
SKHU/1601
republika - Maďarsko

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Stavebné práce pre projekt
Fragments of nature

Program cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská
SKHU/1601
republika - Maďarsko

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Prenosné tribúny pre projekt
Fragments of nature

Program cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská
SKHU/1601
republika - Maďarsko

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Detské ihrisko pre projekt
Fragments of nature

Obstaranie stavebných prác pre vybudovanie cyklistickej komunikácie
Predmetom prieskumu sú sluţby – Výkon stavebného dozoru pre stavbu v
rámci projektu: "Zberný dvor Veľké Úľany". Stavebný dozor (dohľad) nad
dodrţiavaním architektonickej, technickej a celkovej koncepcie stavby podľa
rozsahu projektovej dokumentácie.
Podrobnejšie informácie o stavbe sú uvedené v prílohe č. 1 Výzvy na
predloţenie cenovej ponuky pre potreby určenia predpokladanej hodnoty
výdavku do rozpočtu projektu – Sprievodná správa a Súhrnná technická
správa.
V rámci podmienok výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 je stanovený
percentuálny limit na uvedené výdavky stavebného dozoru vo výške 2,2% zo
stavebných prác. Rozpočet stavby je podľa zrealizovaného verejného
obstarávania vo výške 976 000,00 EUR bez DPH.
Obstaranie stavebných prác pre vybuodvanie II. etapy cyklistickej
komunikácie. Predmet zákazky pozostáva z: Zemné práce, Zakladanie,
Komunikácie, Ostatné konštrukcie a práce-búranie, Presun hmôt HSV

6 376,67 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

633 549,76 €

Podlimitná
zákazka

23 072,00 €

401 779,42 €

7 652,00 €

0,00 €

09/2018

3

Podlimitná
zákazka podľa
zákona č.
343/2015 Z. z.

760 259,71 €

0,00 €

09/2018

6

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

27 686,40 €

0,00 €

10/2018

6

Podlimitná
zákazka

Podlimitná
zákazka podľa
zákona č.
343/2015 Z. z.

482 135,30 €

0,00 €

01/2019

9

56 381,57 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

67 657,88 €

0,00 €

06/2018

5

37 000,00 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

44 400,00 €

0,00 €

08/2018

3

9 727,08 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

11 672,50 €

0,00 €

08/2018

5

10 666,67 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

12 800,00 €

0,00 €

08/2018

5

1 500,00 €

Zákazka s
nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou
hodnotou podľa
§117 zákona č.
343/2015 Z. z.

1 800,00 €

0,00 €

08/2018

5

Obstaranie stavebných prác pre rekonštrukciu rozhodcovskej kabíny a
vybuovanie WC pre návštevníkov lesoparku.

Obstaranie rozmontovateľných, prenosných tribún do areálu lesoparku.
Jedná sa o 2 tribúny.

Výroba detského ihriska podľa poţiadaviek obce Veľké Úľany

2018

Program cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská
SKHU/1601
republika - Maďarsko

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Marketing projektu Fragments of
nature

2018

Program cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Slovenská
SKHU/1601
republika - Maďarsko

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

Programovacie práce pre projekt
Fragments of nature

Markatingové aktivity projektu. Zahŕňajú grafické, polygrafické a reklamné
práce na projekte. Jedná sa o: propagačné predmety, plagáty, inzerciu v
novinách, vydanie učebnice.

Programátorské práce. Zahŕňajú grafické a programátorské práce ne webovej
stránke projektu.

