
 

 

 

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. 
       Osoba pre styk s uchádzačmi : RNDr. Vladimír Hričák,  
                                                         tel. 0908 876 739, mail. hricak.vlado@gmail.com  

2.    Názov predmetu obstarávania :  
       Rekonštrukcia strechy školskej jedálne a materskej školy postavenej na 

parcele č. 269 v k.ú. Tovarné, súp. č. 173. 
3.   Predpokladaná hodnota zákazky  (cena bez DPH ) :    9 600,00 € 
       (predpokladaná hodnota zákazky stanovená podľa očakávaných realizačných nákladov v čase zadania tejto výzvy) 

4.    Miesto dodania : Obec Tovarné 

5.    Termín dodania : do 40 dní od prevzatia staveniska zhotoviteľom 

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

výkaze výmer :   

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  D   HSV Práce a dodávky HSV     

  D   6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     

1 K 011 622461151 Vonkajšia omietka stien šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2 m2 22,500 

  D   9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie     

2 K 003 941941041,1 Montáž a demontáž lešenia  m2 160,000 

3 K 013 
978036171,1 Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 

100 %,  -0,04500t 
m2 22,500 

  D   99 Presun hmôt HSV     

4 K 014 
999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 

25 m 
t 5,554 

  D   PSV Práce a dodávky PSV     

  D   712 Izolácie striech     
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5 K 711 
712311116,1 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom 

reflexným - 3x 
m2 647,000 

6 M MAT 1116317401,1 Lak asfaltový  - RENOLAST  3X kg 388,200 

7 K 711 
712341559,1 Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej 

ploche, oxidované pásy 
m2 10,000 

8 M MAT 
6283310000 Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 

S 40 
m2 10,000 

9 K 711 
712341759,1 Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením NAIP 

na celej ploche, modifikované pásy  
m2 56,000 

10 M MAT 6283228800 Pás ťažký asfaltový Elaststek 40 m2 65,000 

  D   764 Konštrukcie klampiarske     

11 K 764 764352227 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm M 25,800 

12 K 764 
764352810 Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 

mm,  -0,00330t 
M 25,800 

13 K 764 
764430230 Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 

mm 
M 37,300 

14 K 764 
764430840 Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,  -

0,00230t 
M 37,300 

15 K 764 764454253 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm M 12,000 

16 K 764 764454802 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t M 12,000 

  D   767 Konštrukcie doplnkové kovové     

17 K 767 767392112,1 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním - včitanie latovania  m2 73,000 

18 M MAT 1373773001,1 Plech oceľový  vlnitý a latovanie  m2 73,000 

19 K 767 767392802 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t m2 73,000 

20 K 767 
998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 

6 m 
% 19,025 

  D   VRN Vedľajšie rozpočtové náklady     

  D   VRN07 Dopravné náklady     

21 K 000 
000700011 Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných 

nákladov materiálov 
súb 1,000 

        Celkom     

 
8.    Lehota na predkladanie ponúk :  31.08.2015 do 10,00 hod.  

Doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. poštou alebo osobne v pracovných dňoch 
v čase od 8,00 do 15,00 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 24.08.2015 

 
                                                                                     PaedDr. Kvetoslava Mižáková  starostka obce 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


