
 

 

 

Obec Tovarné 
Obecný úrad Tovarné 4, PSČ : 094 01, IĆO: 00332887 

     +421 574887130     ocu.tovarne@mail.t-com.sk  

           Verejné obstarávanie 
              Výzva na predloženie súťažnej ponuky 

zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa : 

       Názov : Obec Tovarné,  IČO : 00332887   

       Kontaktná osoba : PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce 

       Adresa : Obecný úrad Tovarné č. 4, PSČ : 094 01 

       Telefón/Fax: +421 574887130, elektronická pošta: ocu.tovarne@mail.t-com.sk 
       Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z 
2.    Názov predmetu obstarávania : Stavebné práce na budove zdravotného strediska 

v obci Tovarné 

3.   Predpokladaná hodnota zákazky  (cena bez DPH ) :   8 500,00 € 
       (predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa očakávaných realizačných nákladov v čase zadania tejto výzvy) 

4.    Miesto dodania : Obec Tovarné 

5.    Termín dodania : do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo 

6.    Typ zmluvy : Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka  
7.     Opis predmetu obstarávania - rozsah prác a dodávok :  
        Stavebné úpravy na budove zdravotného strediska v obci Tovarné. Rozsah prác a dodávok je stanovený 

vo výkaze výmer :   
 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ 
Množstvo 
celkom 

1 2 3 4 5 6 

  

HSV Práce a dodávky HSV 
  

  

1 Zemné práce 
  

1 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,728 

2 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 1,728 

  

2 Zakladanie 
  3 211 272311113 Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 10 m3 1,728 

  

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 
  4 011 311231116 Murivo nosné tehlové dľ. 290mm P 7-15 MC 10 m3 0,108 

  

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
  

5 011 610991121 
Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z 
lešenia m2 46,480 

6 014 622422321 
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti IaII -30% štukových m2 327,000 

7 014 622422721 
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti IaII -80% štukových m2 9,891 

8 011 622464214 Vonkajšia omietka stien Silikátová BAUMIT 2 mm škrabaná štrukt. m2 336,891 

9 011 631312511 Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm m3 6,896 
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10 011 631319153 
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) 
oceľ. hlad. hr. 80-120 mm m3 6,896 

11 011 631319173 
Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev 
mazaniny nad 80 do 120 mm m3 6,896 

12 011 631571001 Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) m3 2,700 

13 011 632451052 Poter pieskovocementový hr. do 20 mm m2 90,700 

14 011 632477005 Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm m2 12,462 

  

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
  

16 003 941941031 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 373,860 

17 003 941941191 
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k 
cene -1031 m2 373,860 

18 003 941941831 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m m2 373,860 

19 003 941955001 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 
1,20 m m2 113,862 

20 R 953940001 Podvihnutie schodisk. ramena s podsypom ks 1,000 

21 014 953941721 Osadenie chemických kotiev ks 30,000 

22 132 1328105000 Kotviaca skrutka D 12 mm dl 200 mm ks 30,000 

23   132001 Chemická kapsula D 12 mm ks 30,000 

24 013 962042334 Búranie muriva z betónu prostého pilierov -2,200t m3 0,108 

25 013 963022819 
Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste - 
0,112 t m 12,000 

26 013 965043320 
Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t m3 1,980 

27 013 965049110 
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo 
rabicovým pletivom hr.do 100 mm m3 1,980 

28 013 965082930 
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm  
-1,400 t m3 4,320 

29 013 971052241 Vŕtanie otvorov pre chemické kotvy ks 30,000 

30 013 978015231 
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v 
rozsahu do 30 % -0,012t m2 327,380 

31 014 979080001 Poplatok za skládku T 16,439 

32 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16,439 

33 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 82,195 

34 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 16,439 

35 013 979082121 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 49,317 

  

99 Presun hmôt HSV 
  

36 014 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m t 44,667 

  

PSV Práce a dodávky PSV 
  

  

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 
  

37 711 711111001 
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 
studena m2 12,462 

38 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,004 

39 711 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením m2 12,462 

40 628 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 15,098 

41 711 711491171 
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy 
vodorovne m2 182,293 

42 693 6936651400 Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400 m2 95,165 

43 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m % 0,077 

  

764 Konštrukcie klampiarske 
  44 764 764233530 Odkvap na balkóne m 10,510 

45 764 764430810 Demontáž odkvapu na balkóne m 10,510 

46 764 998764202 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m % 0,055 

  

771 Podlahy z dlaždíc 
  



47 771 771575109 
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. 
úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm m2 109,870 

48 597 5976412100 Dlaždice keramické protišmykové , mrazuvzdorné 300x300x10 1 Ia m2 112,067 

49 771 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,129 

  

783 Dokončovacie práce – nátery 
  

50 783 783222100 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné m2 48,000 

51 783 783225100 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. m2 48,000 

 
8.    Lehota na predkladanie ponúk :  24.08.2015 do 13:00 hod.  

Doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. poštou alebo osobne v pracovných 
dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. 

9.   Spôsob určenia ceny : 
9.1  Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách a musí byť primeraná predmetu zákazky. 

9.2  V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov.  

9.3    Navrhovaná cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre: 

          Zhotoviteľ – platiteľ DPH: 

         -  zmluvná cena bez DPH  v EUR 

-  sadzba DPH v % a výška DPH  v EUR  

-  zmluvná cena spolu s DPH  v EUR  

          Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH: 

- zmluvná cena celkom  

9.4    Ak  uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“). 

9.5    Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke. 

9.6    Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši. 

9.7 Uchádzač súčasne vyplní, ako náležitosť ponuky, výkaz výmer podľa jednotlivých položiek, ktorý bude 

neoddeliteľnou súčasťou jeho predkladanej ponuky. Výkaz výmer nie je prípustné meniť (doplniť položku, 

zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky. Navrhovaná 

cena musí byť výsledkom ocenenia výkazu výmer.   

 
10.  Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia celková cena zákazky s DPH 
 
 

     V Tovarnom, dňa 24.07.2015 

 
                                                                                     PaedDr. Kvetoslava Mižáková  starostka obce 

 

 

 

 
 

 
 


