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VEC: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

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

názvom: „Rekonštrukcia bleskozvodu Kultúrny dom “ 

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. 
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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: 

„Rekonštrukcia bleskozvodu Kultúrny dom “ 

 

3. Slovník spoločného obstarávania:  

  31216200-5 - Bleskozvody 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Ochrana riešeného objektu pred účinkami atmosférických výbojov je riešená s ohľadom na 

charakter a technické prevedenie stavby v súlade STN EN 62302-1,2,3,4 a súvisiacimi predpismi. 

Objekt je zaradený do triedy LPS –II- so súvislou murovanou nosnou konštrukciou. 

 

Bleskozvodová konštrukcia je navrhnutá ako mrežová, doplnená zberačmi. Sústava je navrhnutá 

metódou valivej gule – pri polomere gule r-30 m, a s doplnením metódou ochranného uhla. 

Zachytávacie vedenie je umiestnené tak, aby žiadny bod strechy nebol od neho vzdialený cca 

10m.  

Zvody bleskozvodu pozostávajú zo zvodov tvorených vodičom AlMgSi 8 mm. Vodič bude 

vedený na povrchu na podperách PV. Vodič sa ukončí v skúšobnej svorke. Svorka sa osadí 1,8m 

nad terénom. Vývod k zemniču bude vodičom FeZn 10mm chráneným ochranným uholníkom. 

Ako zemnič bude použitý obvodový zemnič. Do výkopu 200 mm x 500 mm okolo stavby bude 

osadený pás FeZn 30x4mm. K pásu sa pripojí oceľová konštrukcia stavby. 

Uzemňovač sa uloží tak, aby bolo možné vykonať kontrolu v priebehu montáže. 

Rozsah prác je uvedený v prílohe č. 2 
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Všetky časti el. inštalácie sú navrhnuté, budú dodané na stavbu a zmontované v zmysle vyhlášky 

SUBP č. 59/1982 Zb. a STN 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2180, 33 2310 a STN EN 62305-1 

až 4. Montáž smie vykonávať len organizácia s platným oprávnením pre túto činnosť v rozsahu 

vyhradených technických zariadení podľa §15 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. Montážne práce 

môžu vykonávať odborne spôsobilí pracovníci podľa schválenej konštrukčnej dokumentácie.  

Pri montážach musia byť dodržiavané patrične ustanovenia vyhl. SUBP č. 374/1990 Zb. 

Dodávateľ môže použiť v el. inštalácií len tie určené výrobky podľa zákona č. 264/1999 Z.z., 

u ktorých vie preukázať zhodu ich vlastností s technickými predpismi spôsobom podľa uvedeného 

zákona a nar. vlády č. 308/2004. Z.z. Použité výrobky musia súčasne spĺňať technické 

požiadavky, uvedené v nar. vlády č 245/2004 Z.z. a č. 400/1999 Z.z.(v znení nar. vlády č. 13/2000 

Z.z.) Časti el. inštalácie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 314/2004 Z.z. musia byť preukázateľne 

zhodné na použitie na stavbe (značka zhody). Pracovníci montážnej organizácie počas výstavby 

a prípadne pracovníci obsluhy el. inštalácie musia byť vybavený certifikovanými osobnými 

ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle zákona č. 367/2001 Z.z. na ochranu pre 

nebezpečenstvami, vyplývajúcimi z charakteru práce. 

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:   5 355,49 bez DPH,  (6 426,59  s DPH ) 

 

7. Rozdelenie predmetu:  NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  ÁNO 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

. Požadovaná doba dodania predmetu zákazky je najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo 
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10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.1.2020 

 

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,  

 lehota na predkladanie ponúk je do 07.01.2020 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 

„BLESKOZVOD“  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: 07.01.2020 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.  
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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 

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 19.12.2019 

 

 

 

 

                                                                                  Cyril Cabadaj, v.r. 

                                                                                     Starosta obce 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 2 – Výkaz - výmer 

 


