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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov:   Obec Bystrany 

Sídlo:   Bystrany 121, 053 62 Bystrany 

IČO:   00328995 

DIČ:   2021331433 

Telefón:                  053/4495338 

Kontaktná osoba:       František Žiga 

e-mail:                          bystrany121@gmail.com 

 

2. Názov predmetu zákazky:   

 

,,Stavebné práce´´ k projektu s názvom:  ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie 

v Bystranoch ´´ s kódom ITMS 27120130640. 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Podľa priloženého výkazu výmeru. 

 

Názov projektu: Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch 

ITMS kód projektu:  27120130640 

Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Prioritná os:   2 Podpora sociálnej inklúzie  

Opatrenie:  2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 

služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity  

Kód výzvy:   OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

3 350 eur bez DPH ( 4 020,00 s DPH ) 
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5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

 

Kritériom bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v prípade, ak 

uchádzač nie je platiteľom DPH, berie sa celková cena) vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s predmetom zákazky (doprava , stroje , dovoz materiálu a pod.). 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky, podmienky financovania a lehota na 

predloženie ponúk: 
 

Miesto realizácie stavebných prác: Obec Bystrany, Bystrany 121 , 053 62 Bystrany 

Termín realizácie stavebných prác: v lehote max. do 30 pracovných dní odo dňa 

vystavenia objednávky kupujúcim počas trvania zmluvy.  

Podmienky financovania: bezhotovostný prevod po realizácii stavebných prác so 

štrnásť dňovou splatnosťou faktúry. 

 

7. Lehota dodania zákazky  

 

04/2015 – 09/2015 

 

8. Komplexnosť dodávky  

 

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

9. Zdroj finančných prostriedkov 
 

Predmet zákazky bude financovaný pomocou projektu realizovaného 

Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI. 

 

Výzva:   OPZaSI –FSR – 2012/2.1/02 

Názov projektu: Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch 

Kód ITMS:  27120130640 

 

10. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti  

 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

oprávnená poskytovať obstarávané služby. 

 

11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky  

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.  
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Platnosť ponuky do 30.09.2015 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:  

 

1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 –NÁVRATKA.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. Tento doklad sa predkladá ako 

originál s podpisom uchádzača.  

 

2. Kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky (kópia dokladu zo 

živnostenského alebo obchodného registra) 

 

12. Miesto a termín predkladania ponúk  

 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na 
priloženom formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 

Lehota  do 30.03.2015  do 15,00 hod. 

 

Miesto predloženia : Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany . 

 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v 

uzavretej nepriehľadnej obálke a  musí obsahovať nasledovné údaje:  

názov a adresu verejného obstarávateľa  

obchodné meno a adresu uchádzača  

označenie: „Výzva – Stavebné práce´´ 

Označenie: ,,NEOTVÁRAŤ´´ 
 
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 

 

13. Ďalšie informácie: 

 

Príloha č.1 tohto listu je návratka v ktorej je potrebné uviesť Vami navrhovanú cenu 

za poskytnuté služby na uvedený predmet zákazky a preposlať naspäť verejnému 

obstarávateľovi podľa bodu č. 11 a 12 tejto výzvy. 
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14. Zrušenie súťaže: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani 

jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal 

ani jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám 

určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, 

alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a 

nebolo možné ich predvídať. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrany             František Žiga 

27.02.2015              starosta obce 

 

Príloha č. 1 – NÁVRATKA 
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Návratka 
ROZPOČET           
Stavba:   Obecný úrad Bystrany   Objednávateľ:   Obecný úrad Bystrany 
Objekt:          Zhotoviteľ:      
Časť:       Dátum:        
JKSO:                
                

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom  

1 2 3 4 5 6 7 9 

                        

    Plastové okná a dvere         

      
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.po výmene 
okien  bm 51,20     

      Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 250 mm bm 11,12     

      Parapetná doska z plastu biela  šírka 250 mm bm 11,12     

      Demontaz vnutornych parapiet bm 11,12     

      Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 2,5 m2 ks 11,00     

      
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -
0,063 t ks 10,00     

      Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t ks 1,00     

      Oplechovanie parapetov - ťahaný Al profil  do r.š.300 mm bm 11,12     

      Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t bm 11,12     

      Montáž plastových okien a dverí  + murarske vysravky vonkajšich a vnutornych parapiet bm 51,00     

      
Plastové okno  OS,v/š  1260 x 1240 mm s dvoma dorazdovými vymeniteľnými tesneniami, 
Biele, dvojsklo, min. Ug. 1,1 ks 3,00     

      
Plastové okno OS,v/š  1260 x 1240 mnm s dvoma dorazdovými vymeniteľnými tesneniami, 
Biele, dvojsklo, min. Ug. 1,1 ks 5,00     

      
Plastové okno OS,v/š  520 x 460 mm s dvoma dorazdovými vymeniteľnými tesneniami, 
Biele, dvojsklo, min. Ug. 1,1 ks 1,00     

      
Plastové okno  OS,v/š  520 x 460 mm s dvoma dorazdovými vymeniteľnými tesneniami, 
Biele, dvojsklo, min. Ug. 1,1 ks 1,00     

      
Plastové dvere 1 krídlové v/š  895 x2040 mms dvoma dorazdovými vymeniteľnými 
tesneniami, Biele, dvojsklo, min. Ug. 1,1 ks 1,00     

      Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,00     

      Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,50     

      Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 25,00     

      Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranie hmôt do 10 m t 2,50     

      Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranie hmôt do 5m t 25,00     
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      Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 2,50     

      Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - ostenie m2 33,00     

      
Maľby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky do 3,8 m 

m2 
33,00     

                

      Spolu cena za dodavku a montáž okien a dverí         

                

    Elektroinštalácia         

                

      Výmena a dodávka zásuviek ks 6,00     

      Výmena a dodávka vypínačov ks 10,00     

      
elektroinštalačne prace (oprava elektorinstalacii a oprava - spojazdnenie elektrickeho 
kurenia) 

hod 
12,00     

                

      Spolu za elektroinštalaciu         

                

    Voda         

                

      WC kombi kolo spodný ks 2,00     

      Skrutky WC ks 2,00     

      Manžeta WC ks 2,00     

      Flexo hadica 800 ks 2,00     

      Umývadlo Rekord 55 s dierou ks 1,00     

      Skrutky k umývadlu sada ks 2,00     

      Sifón T-1015/B DN40 ks 1,00     

      Batéria umývadlová Titan-92001/1 ks 1,00     

      Rohový ventil 1/2" ks 4,00     

      EIEOV EURO 80 l ks 1,00     

      Kuren.šrubenie 1/2" priame ks 2,00     

      Filter 1/2" ks 1,00     

      Ventil guľový 1/2" ks 2,00     

      PPR rura 25 DN 20 m 20,00     

      PPR rura 20 DN 20 m 12,00     

      Izoflex 28/6 - 3/4 2m ks 10,00     

      Izoflex 26/6 - 1/2 2m ks 6,00     

      PPR koleno 25/90 ks 15,00     

      PPR Koleno 20/90 ks 15,00     

      PPR T-kus 25 ks 4,00     

      PPR T-kus 20 ks 4,00     

      DG prechod 25 3/4" ZV ks 4,00     

      DG prechod 25 3/4" ZD ks 4,00     

      DG prechod 20 1/2" ZV ks 4,00     

      DG prechod 20 1/2" ZD ks 4,00     
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      PPR nástenka 20 ks 4,00     

      PPR kríženie 20 ks 2,00     

      PPR kríženie 25 ks 2,00     

      PPR zátka montážna ks 10,00     

      PPR batéria nástenná komplet ks 2,00     

      PVC rúra 110 m 10,00     

      PVC rúra 40 m 4,00     

      PVC rúra 50 m 4,00     

      PVC T-kus 110 ks 2,00     

      PVC koleno 110/87 ks 4,00     

      PVC koleno 110/45 ks 4,00     

      PVC koleno 110/30 ks 4,00     

      PVC koleno 50/87 ks 2,00     

      PVC koleno 50/45 ks 2,00     

      PVC koleno 50/30 ks 2,00     

      PVC koleno 40/87 ks 2,00     

      PVC koleno 40/45 ks 2,00     

      PVC koleno 40/30 ks 2,00     

      PVC redukcia 50/40 ks 1,00     

      PVC redukcia 110/50 ks 1,00     

      PVC odbočka 50/50 ks 1,00     

      PVC odbočka 50/40 ks 1,00     

      Demontáž zar.predmetov sada 1,00     

      Montáž vodoinštalácie a kanalizácie sada 1,00     

      Montáž zar.predmetov sada 1,00     

                

                

      Spolu za ,,vodu´´          

                

                

      Spolu bez DPH         

      DPH 20 %         

      Cena s DPH         

 


