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VEC: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce  pod 

názvom: „Renovácia strechy Kultúrneho domu“ 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu 

verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 

predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk. 

  



Verejný obstarávateľ: 
Obec Žabokreky nad Nitrou 

    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

    IČO: 00311375 

2 
 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:    Obec Žabokreky nad Nitrou  

Sídlo:    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 

IČO:    00311375 

Zastúpený:    Cyril Cabadaj, starosta obce  

Telefón:   0903 725 051, 038 5421 122 

Email:    cyril.cabadaj@zabokrekynadnitrou.sk 

2. Názov predmetu obstarávania: 

„Renovácia strechy Kultúrneho domu“ 

 

3. Slovník spoločného obstarávania:  

44112400-2- Strecha 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Renovovaný objekt sa nachádza v katastrálnom území obce Žabokreky nad Nitrou na parcele č. 

1176/1 a 1176/2.  

Zateplenie strešného plášťa je rozdelené na tri časti S1, S2, S3. (vid. Príloha č. 3 a č.4) 

 

V rámci búracích prác sa vykoná demontáž bleskozvodu zo strešnej roviny a demontáž 

jestvujúcich vetrákov. V atike medzi strechou nad sálami a šatňami účinkujúcich bude vybúraný 

otvor. 

Atiky budú navýšené drevenými KVH hranolmi prierezu 140/140 mm uloženými do spádu podľa 

výkresov rezov. Na komíne bude zrealizované nové ukončenie komína železobetónovou platňou 

hr. 80 mm. Dvierka na miestnosti pre expanzné nádoby budú demontované, neskôr zrenovované 

novým náterom a zmenšené na nový otvor. Stavebný otvor bude od komína primurovaný 100 mm 

širokým pásom z tvárnic hr. 200 mm.  

Zateplenie komína a miestnosti expanznej nádoby 

- Cementová lepiaca stierka na lepenie tepelnoizolačných dosiek 

- Minerálne izolačné dosky 80 mm FKD S Thermal  

- Kotvenie kotvami, skrutkovacia kotva STR 

- Výstužná sklotextilná mriežka na lepiacu stierku 

mailto:cyril.cabadaj@zabokrekynadnitrou.sk
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- Penetračný náter pod fasádne omietky 

- Fasádna silikátová omietka 

 

Strieška miestnosti bude oplechovaná poplastovaným plechom a zaizolovaná fóliou.  

 

Pôvodný strešný plášť striech zostane nezmenený, existujúca strešná krytina z asfaltových pásov 

sa nebude perforovať, bude slúžiť ako parozábrana. Poškodené častí existujúcej hydroizolácie sa 

vyspravia lokálnym zateplením hydroizolačným asfaltovým pásom.  

 

Strešný plášť S1 

- Strešná fólia – Šedá, hr. 1,5 mm, kotvenie mechanickými kotvami  

- Geotextília (300g/m
2
) 

- Expandovaný polystyrén 150S  v hrúbke 220 mm ( v dvoch vrstvách 150 + 70 mm s prekrytím 

špár) 

- Kotvenie skrutkami do porobetónu 

- Asfaltová lepenka v dvoch vrstvách  

- Perlitbetón v spáde 

- Železobetónový strop hr. 150 mm  

  

Strešný plášť S2 

- Strešná fólia . Šedá, hr. 1,5 mm, kotvenie mechanickými kotvami  

- Geotextília (300g/m
2
) 

- Expandovaný polystyrén 150 S v hrúbke  220 mm ( v dvoch vrstvách 150 + 70 mm 

s prekrytím špár) 

- Asfaltová lepenka v dvoch vrstvách 

- Perlitbetón v spáde hr. 150 mm  

- Prefabrikovaný strop hr. 250 mm  

 

Strešný plášť S3 

- Strešná fólia – Šedá, hr. 1,9 mm, lepenie na expandovaný polystyrén lepidlom 

- Expandovaný polystyrén 150 S v hrúbke 200 mm ( v dvoch vrstvách, 2x100 mm, s prekrytím 

špár vzájomne lepené lepidlom) 

- Lepidlo 

- Asfaltová lepenka v dvoch vrstvách  

- Perlitbetón hr. 150 mm  

- Textília  

- Prefadoska hr. 90 mm  

- Oceľový väzník  

- Podhľad 

 

Pri ukladaní expandovaného polystyrénu je nutné navzájom prekrývať styčné škáry. Pôvodné 

spádovanie sa zachová v prípade nutnosti sa plocha dospáduje.  

Popis prác je zaznamenaný v prílohe č.2 – Výkaz – výmer.  
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Kontaktný zatepľovací systém, ktorý sa použije na realizáciu dodatočného zateplenia musí mať 

platné slovenské certifikáty v zmysle Zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších úprav. 

Podmienkou správnej realizácie je použiť všetky predpísané prvky systému v zmysle 

technologických predpisov použitého systému. Realizáciu zateplenia obvodového plášťa môže 

robiť len firma, ktorá je oprávnená na zhotovenie konkrétneho  kontaktného zatepľovacieho 

systému. Pri realizácií stavebných prác je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky 

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. zo dňa 

17.9.1990, o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach.  

 

Pokiaľ je v opise použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže oceniť 

ekvivalent. 

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami 

overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 

ponuky. Termín obhliadky je možné si dohodnúť kontaktovaním starostu obce Žabokreky 

nad Nitrou. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytovania služby obstarávania idú na ťarchu uchádzača.  

 

5. Cena: 

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 

 ako cena celkom bez DPH  

 výška a sadzba DPH  

 cena celkom vrátane PDH (Príloha č. 1) 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí 

zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   64 375,50 bez DPH,  (77 250,60  s DPH ) 

 

7. Rozdelenie predmetu:  NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

. Požadovaná doba dodania predmetu zákazky je najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo 

 

10. Lehota viazanosti ponúk: do 21.10.2019 

 

11. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Školská 187, 958 52 Žabokreky nad Nitrou,  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 

 ponuky na daný predmet zákazky sa predkladajú osobnou alebo poštou v uzavretej obálke,  
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 lehota na predkladanie ponúk je do 20.09.2019 do 13:00 hod. 

 v prípade osobného doručenia je potrebné uzavretú obálku s cenovou ponukou odovzdať 

zamestnancovi obecného úradu,  

 V prípade doručenia poštou musí byť cenová ponuka v stanovenej lehote doručená na 

adresu: Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, 

 Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie 

je možné predložené ponuky odvolať, ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená.  

       Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je 

možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk: 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR: obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ !“ s heslom obstarávania 

„RENOVÁCIA STRECHY“  ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa 

a uchádzača. 

  

13. Cenová ponuka musí obsahovať: 

13.1 DOKLAD O OPRÁVNENÍ DODÁVAŤ TOVAR ALEBO STAVEBNÉ PRÁCE, 

ktorá je predmetom tejto zákazky (obchodný register, živnostenský register) – originál alebo 

overená kópia 

13.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  (Príloha č. 1) – originál podpísaný štatutárnym 

orgánom 

   13.3      VÝKAZ - VÝMER – musí obsahovať všetky práce a materiál, použitý k realizácii 

diela podľa požiadaviek objednávateľa (Príloha č. 2) 

 

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena diela v EUR s DPH  

 

15. Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk na daný predmet zákazky sa uskutoční dňa: 20.09.2019 o 16:30 hod. na 

Obecnom úrade Žabokreky nad Nitrou v kancelárií starostu obce. 

 

16. Podmienky financovania:  

Obstarávateľ neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní.  

 

17. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo 

 

18. Doplňujúce informácie: 

 

1) Ak sú niekde v podkladoch uvedené požiadavky, alebo odkazy na obchodné firmy, názvy alebo 

mená a priezviská, špecifické označenia výrobkov a služieb, ktoré platia pre určitého 
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podnikateľa resp. jeho organizačnú zložku za príznačné, patenty na vynálezy, úžitkové vzory, 

priemyselné vzory, ochranné známky alebo označenia pôvodu, nejedná sa o preferovanie či 

zámerné zvýhodnenie týchto a diskriminácia ostatných. Uchádzač môže ponúknuť použitie i 

iných, kvalitatívne a technicky rovnakých riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími 

parametrami. 

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote  do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal. 

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil všetky podmienky 

účasti podľa bodu 13. Tejto výzvy. 

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

 nebude predložená ani jedna ponuka 

5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní  

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 

7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných 

prostriedkov rozpočtom obstarávateľa. 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 10.09.2019 

 

 

 

 

                                                                                  Cyril Cabadaj, v.r. 

                                                                                     Starosta obce 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 – Výkaz - výmer 

Príloha č. 3 – Pôdorys poschodia  

Príloha č. 4 – Výkres strechy 
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