
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 
 
 
 
 
 

 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 14.11.2012 
  
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky /práce/ : Rekonštrukcia a úprava priestorov 
Pracovného inkubátora - „Tréningová firma“ Chminianske Jakubovany v rámci realizácie 
verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ Chminianske 
Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Výber dodávateľa stavebných prác pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“ – dodanie stavebných a ostatných prác v rámci projektu: 
Rekonštrukcia a úprava priestorov Pracovného inkubátora – „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany , schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - Podpora sociálnej 
inklúzie.  
 
Popis zákazky: 
 
Opis stavebných prác v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a PD : 
 
Stavebné práce pozostávajú z opravy stien, výstavby priečok, rekonštrukcie hygienických 
priestorov a zariadení, hygienickej maľby priestorov. Opravy elektroinštalácie, výmena 
podlahových krytín 80m2, výmena dverí v učebniach 5ks + zárubne , bezpečnostné vstupné 
dvere 2ks + zárubne, zabezpečovacie mechanizmy pre učebne 7ks, žalúzie 10ks, svietidlá 8ks, 
výmena okien 12ks, hĺbková oprava podlažia 80m2. Realizácia predmetných prác je nevyhnutná, 
nakoľko obec v súčasnosti nemá žiadne iné priestory a škola v obci je štátna. Rekonštruovaný 
objekt je v súkromnom vlastníctve a obec má podpísaný dlhodobý prenájom pre účely projektu. 
 
Bližšie informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v projektovej dokumentácii a výkaze 
výmer ako aj v prílohách k tejto výzve.  
 
Zároveň upozorňujeme uchádzačov, že všetky nutné dodávky  pre komplexné ukončenie 
stavby a zfunkčnenie priestorov naviac, čiže mimo projektu, budú zabezpečené obcou vo 
vlastnej réžií. 
 
Ďalej žiadame uchádzačov, aby sa neoceňovali nižšie uvedené položky z výkazu/výmeru, 
z dôvodu, že sa budú vykonávať svojpomocne: 
 
Položka Popis položky Množstvo Mj 
 
 
216904391 Očistenie betónových plôch (p.č 1) 124,780 m2 
967031732 Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 

pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -
0,18300t (p.č. 24) 

22,293  m2 
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968062354 Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t (p.č. 27) 
7,080 m2 

971033441 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 
hr. do 300 mm, -0,14600 t (p.č. 28) 

1 ks 

971033561 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 1 m2 do 
600 mm, -1,87500 t (p.č. 29) 

0,216 m3 

978013141 Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 % 
(p.č. 32) 

184,212 m2 

978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t (p.č. 33) 

11,700 m2 

784452911 Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex 
dvojnásobné jednofarebné s obrúsením výšky do 
3,80 m (p.č. 86) 

291,230 m2 

 
 
- Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR   19 817,60  bez DPH. 
 
 

Miesto dodania stavebných prác – Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 
15, parcelné číslo 330, PSČ: 082 33  
 
3/ Podmienky účasti: 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
- identifikačné údaje uchádzača, 
-  predloženie kópie dokladu o oprávnení dodávať stavebné práce alebo potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov vydaným Úradom pre VO,  
-  návrh ceny v členení suma bez DPH, DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“,  
- ocenený položkovitý rozpočet, 
- podpísaný súhlas o akceptácií účasti frekventantov kurzu, majstrov/vedúcich pracovných 
skupín a vedúceho Tréningovej firmy na stavbe v období realizácie projektu „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany 
- potvrdený Návrh Zmluvy o dielo (viď. príloha) 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením: Rekonštrukcia a úprava 
priestorov Pracovného inkubátora - neotvárať“.  
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
26.11.2012 do 12.00 hod. 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH, respektíve konečná cena 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne.                                                       
                           
7/Obhliadka miesta vykonania stavebných prác: V prípade záujmu o obhliadku miesta výkonu 
stavebných prác je nutné kontaktovať zodpovednú osobu verejného obstarávateľa a nahlásiť 
účasť na obhliadke. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.11.2012 od 9,00 do 12,00 hod.  
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Zodpovednou osobou pre zabezpečenie výkonu obhliadky je starosta obce Jozef Lukáč, č.tel. 
051/7795596, obecchjakubovany@mail.t-com.sk alebo chminianskejakubovany.tf@gmail.com  
 a projektový manažér Vladimír Tancoš, č. tel. 0903951956. 
V prípade akýchkoľvek otázok spojených s prípravou cenovej ponuky spolu s požadovanými 
prílohami, je možné konzultovať s projektantom na uvedenom kontakte: Ing. Vojtech Kačala, 
č.tel. 0908 984 938, 0517773402, e-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk alebo 
chminianskejakubovany.tf@gmail.com  
PD budeme zasielať na základe žiadosti o zaslanie/vydanie podkladov k projektovej 
dokumentácii, ktoré si je možné vyžiadať priamo u verejného obstarávateľa: 051/7795596, e-
mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk alebo chminianskejakubovany@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Branislav Vojtek     Jozef Lukáč 
         starosta obce 
 
 
 
 
Prílohy: 
- PD + výkaz výmer 
- Sprievodná správa 
- Fotodokumentácia 
- Súhlas o akceptácii účasti frekventantov kurzu na stavenisku  
- Návrh Zmluvy o dielo  
 


