
V Ý Z V A 

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom 

„Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Obec Turček 
Sídlo organizácie:  038 48 Turček 123 

IČO:  00317012 

Zastúpená:  Ján Teltsch – starosta obce  

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi: Ján Teltsch  

Telefón:  +421903396161 

e-mail:  obecnyuradturcek@stonline.sk  

 

2. Predmet zákazky: Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček  

 

3. Slovník spoločného obstarávania: 

 

Hlavný slovník: 
 

Murovanie a murárske práce, Omietkárske práce, Inštalácia odkvapových žľabov, Inštalácia 
kotlov a vykurovacích zariadení.  

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky sú stavebné  práce  na  budove  hasičskej  zbrojnice  súvisiace  s 

rekonštrukciou jej exteriéru a kotolne.  

Popis prác: 

- Murárske práce – penetrovanie pôvodných múrov, zateplenie fasády a nanesenie novej 

fasády - vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, 

ryhovaná, strednozrnná. Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, 

skrutkovacie kotvy. 

- Osadenie garážovej brány - garážové vráta HORMANN SPU67 THERMO s termicky 

oddelenými lamelami 67mm rozmer 3000x2780mm.  

- Dodávka a montáž - Kotol na tuhé palivo VIGAS 25. 

- Likvidáciu odpadu v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákon o odpadoch) zabezpečí 

obstarávateľ. 

 
Rozsah prác: zrejmý z projektovej dokumentácie

mailto:starosta@malycepcin.sk


Materiál potrebný na vykonanie diela dodáva zhotoviteľ a ručí že práce budú vykonané v 

zmysle priloženej PD, príslušných stavebných noriem a v súlade právnymi predpismi o 

BOZP, PO, ŽP a.p. 

 

 
5. Podklady k spracovaniu ponuky a obhliadka miesta realizácie: 

 

Cenová ponuka a následne realizačné práce budú vykonané v zmysle projektovej 

dokumentácie (ďalej PD) – „OBNOVA POŽIARNEJ ZBROJNICE V OBCI TURČEK“ 

vypracovanej Ing. Františkou Švandovou, Ing. Vladimírom Majsniarom, Phd. a Ing. Petrom 

Slašťanom. Zodpovedný projektant Ing. Vladimír Majsniar, PhD., Horné Hámre 99, 966 71 

okr. Žarnovica. (v prílohe). 

 

V prípade, že sa v projektovej dokumentácii nachádza konkrétny výrobok, verejný 

obstarávateľ umožňuje predkladať aj ekvivalenty použitých materiálov a stavebných dielov 

inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite ako je uvedené v PD. Zmena navrhovaného 

materiálu je možná len v prípade použitia materiálu s preukázateľne lepšími vlastnosťami. 

Záujemcom budú po vyžiadaní poskytnuté uvedené podklady výhradne v elektronickej 

forme po vyžiadaní na uvedenej adrese obstarávateľa (CD nosič, USB kľúč a.p.). 

 

Upozornenie : Je vhodná osobná obhliadka a podľa potreby aj fyzické premeranie 

predmetu prác! 

Obhliadka miesta výkonu prác za účasti všetkých záujemcov 

súčasne sa uskutoční dňa 5. 2. 2019 (utorok) o 10,00 hod. po 

predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. tel. : 043/4956560 

(mobil +421903396161) - Ján Teltsch 

6. Typ zmluvného vzťahu: 

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 30 399,55,- EUR 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Turček – budova Hasičskej zbrojnice s.č. 127 na p.č. 543 

 
9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 

 

10. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 

 

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 60 dní od podpisu 

zmluvy, najneskôr do 31. 7. 2019. 



12. Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 
 

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie dňa: 12. 2. 2019 o 12,00 hod. 

Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadnej uzatvorenej obálky označenej údajmi: 

- adresa verejného obstarávateľa, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, označenie obálky 

heslom : „ NEOTVÁRAŤ – Obnova požiarnej zbrojnice“ 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Pri poštovom aj osobnom doručení na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Pri osobnom doručení v pracovných dňoch od 08,00 

hod. do 12,00 hod. na OcÚ.  

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený. 

 
13. Podmienky účasti : 

 

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

(súvisiace s predmetom zákazky) - výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo 

potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné 

obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

b) Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží doklad podľa bodu 13 a) v origináli alebo 

úradne overenej kópii, ktorým preukáže aktuálnosť v danom čase.  

14. Obsah ponuky: 

 

a) Doklad podľa bodu 13 ods.a) tejto výzvy 

b) Cenová ponuka vypracovaná v súlade s bodom 12 

 
 

15. Obchodné podmienky a podmienky financovania: 

 

a) Cenovú ponuku vypracovať v € s DPH v súlade s bodmi 3 a 4 tejto výzvy. Ceny sú vrátane 

materiálu, montáže, dopravy materiálu, režijných nákladov, mzdových nákladov, nákladov za odvoz 

a uskladnenie odpadu a príp. ďalších - musia byť konečné a platné do lehoty realizácie a fakturácie 

diela. Posudzovaná bude celková cena za predmetu zákazku.  

b) Dielo musí byť vyhotovené v súlade s príslušnými normami a predpismi platnými na predmetnú 

zákazku. 

c) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na realizáciu predmetu zákazky. Platba bude 

vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 5 dní po 

doručení faktúry. 

d) Záruka a uplatňovanie reklamácií - Záruku požadujeme na práce 60 mesiacov a na zabudovaný 

materiál podľa údaja výrobcu (min. 24 mesiacov). Reklamácie /závady diela/ budú odstránené bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie 

 
 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
 

Vyhodnotenie vykoná komisia stanovená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 

ponúk bez účasti uchádzačov. 



Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne 

oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a 

úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve ho na predloženie návrhu 

zmluvy. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
 

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa 

o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky. 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena a kvalita materiálov za celý predmet zákazky. 

 
 

18. Ďalšie informácie: 
 

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neposkytne  riadnu  súčinnosť 

na uzavretie zmluvy, alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom 

jazyku, (doklady aj českom jazyku). 

 
 

19. Dôvody zrušenia zadávania zákazky: 
 

- nebola predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy, 

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa, 

- zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená 

- podané ponuky presahujú finančné možnosti obstarávateľa 

 

 

 

V Turčeku dňa 15.1.2019 

 

 
 Ján Teltsch  

starosta obce 

 

 

 

 

 

 
Príloha: Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice 

 
 

Link na stiahnutie podkladov: 

https://www.dropbox.com/sh/vgv0bvau8yso45x/AAB3AoGQKyAevHMukM51It5Ia?dl=0 


