
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na vykonanie prác: 

 
 

Obec Hrabičov / ďalej ako verejný obstarávateľ /, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie 
ponúk pre zabezpečenie podlimitnej zákazky v predpokladanej hodnote do limitu určeného  
v § 4 ods. 3) písm. a), ktorej postup zabezpečenia určuje § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Obec Hrabičov 
v zastúpení: Ján Adámik starosta obce 
Sídlo: Hrabičov č.188 96678 Hrabičov 
IČO: 003 20 650 
DIČ: 202 1111 411 
 
Kontaktné osoby pre výzvu:  
Pre proces výberu: Ján Adámik 
telefón: 0908 570 478 
Email: obec@hrabicov.sk 
 
Pre predmet zákazky: Ján Adámik 
Telefón: 0908 570 478 
Email:  obec@hrabicov.sk 
  

2. Predmet zákazky 
 

2.1. Opis predmetu zákazky:  
 
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Hrabičov 

 
Špecifikácia predmetu:  
 
Predmet rekonštrukcie sú nasledovné práce : 
a)  rekonštrukcia sociálnych zariadení 
b) stavebné úpravy interiéru vrátane stolárskych prác 
c)  realizácia prestrešenia hlavného vstupu 
 
 
Obhliadku stavby je možné vykonať v termíne 14.10.2016 po telefonickej dohode so 
starostom obce Jánom Adámikom, tel. č. 0908 570 478 
 



2.2. Predpokladaná hodnota zákazky je: 7 200  € bez DPH 
2.3. Zákazka sa delí na časti:  nie 

a)  Forma vzniku záväzku:  zmluva o dielo 
 

3. Miesto plnenia zákazky 
Obec Hrabičov – Dom smútku 
 

4. Predkladanie cenových ponúk 
 

4.1. Cenová ponuka sa predkladá po obhliadke prostredníctvom vyplneného Výkazu 
výmer a návrhu na plnenie kritérií. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý 
predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky.  

Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku. 
 
4.2. Lehota na predkladanie ponúk je do:18.10.2016 do 12:00hod. 
 
4.3. Cenové ponuky sa doručujú: 
 

Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: obec@hrabicov.sk, zároveň je 
potrebné do kópie uviesť e-mailovú adresu: pisova@hrabicov.sk, 
a v predmete e-mailu bude uvedené : Rekonštrukcia a modernizácia Domu 
smútku v obci Hrabičov 
 

 
Poštou na adresu: Obec Hrabičovč.188 96678 Hrabičov, na obálke musí byť 
uvedené ,,Ponuka“ Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci 
Hrabičov – NEOTVÁRAŤ 
 

       Osobne do podateľne obce Hrabičov do 15:15 hod pracovné dni .  
 

4.4. Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, 
či už na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo 
do podateľne verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné 
miesto na predloženie ponuky ako uvedené v tejto výzve verejný obstarávateľ 
neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri 
elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), 
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená. 

 
5. Podmienky financovania predmetu zákazky 

 
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Hrabičov. 
5.2.Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 
5.3.Fakturácia: faktúra bude uhradená na základe platnej zmluvy. Splatnosť faktúry  

je 15 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.  



6. Podmienky účasti uchádzačov 
Oprávnenie poskytovať predmet zákazky podľa §  26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní.  

7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 
Najnižšia cena bez DPH za dodanie celého predmetu zákazky.  

8. Obsah ponuky 
Vo svojej ponuke uchádzač predloží: 
8.1. vyplnený výkaz výmer,  
8.2. doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky podľa § 26. ods. 1 písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní v listinnej podobe; ak ponuku predkladá elektronicky 
„scan“ tohto dokladu, 

8.3. návrh zmluvy o dielo. 
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

9.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom 
elektronickej správy.  

9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ani jednu z predložených 
ponúk v prípade ak, predložení ponuky nebudú výhodné pre verejného 
obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa.  

9.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

9.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. 
V prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 
6 tejto výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie 
ukončení a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí 
úspešnosti.  

9.5.Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané 
prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.   

 
 
 
Hrabičov, dňa 12.10.2016                                                                Ján Adámik starosta obce 



Stavba:

Miesto: Hrabičov Dátum:

Objednávateľ: Obec Hrabičov Projektant:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konštrukcie
    5 - Komunikácie
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
    99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
    766 - Konštrukcie stolárske
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
    771 - Podlahy z dlaždíc
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovacie práce a obklady
    784 - Dokončovacie práce - maľby

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konštrukcie

1 K 417321313 kpl 1,000
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 K 622465703 m2 160,000
    99 - Presun hmôt HSV

8 K 998011001 t 6,965

PSV - Práce a dodávky PSV
    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

9 K 725110811 súb. 2,000
10 K 725119307 súb. 2,000
11 M 6424310217 ks 2,000
12 K 725210821 súb. 1,000
13 K 725219201 súb. 1,000
14 M 6420136510 ks 1,000
15 K 725810811 ks 1,000
16 K 725829201 ks 1,000
17 M 5513006770 ks 1,000
18 K 725860820 ks 1,000
19 K 725869301 ks 1,000
20 M 5514703200 ks 1,000
21 K 998725101 t 0,059

    766 - Konštrukcie stolárske
22 M 5534207621R kpl 1,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové
23 K 767330306R ks 1,000
24 K 767330307R ks 3,000
25 K 767914810 m 60,000
26 K 767916310 m 60,000
27 M VITALISECOP1,53 m 60,000
28 M VITALISECOP111R m 180,000
29 K 767916510 ks 40,000
30 M PR355036 ks 40,000
31 K 998767101 t 0,066

    771 - Podlahy z dlaždíc
32 K 771575109 m2 5,250
33 M 5976411200 m2 5,775
34 K 998771101 t 0,136

    781 - Dokončovacie práce a obklady
39 K 781445018 m2 13,140
40 M 5976574000 m2 14,454
41 K 998781101 t 0,348

    784 - Dokončovacie práce - maľby
42 K 784452261 m2 174,612
43 K 784452263 m2 160,000Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné 0,00 0,00

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 0,00 0,00
0,00

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné 0,00 0,00

0,00
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 0,00 0,00
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 0,00 0,00

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 0,00 0,00
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 0,00 0,00
0,00

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 0,00 0,00

Osadenie stĺpika poplastovaného, výšky do 1,0 m   0,00 0,00
Stĺpik, výška 1,5m, priemer 48mm 0,00 0,00

Pletivo pletené v balíku, výška 1,0 m 0,00 0,00
Napínací drôt zelený 0,00 0,00

Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 0,00 0,00
Montáž oplotenia, poplastovaného na pozinkovanej oceli 0,00 0,00

0,00
Dodávka a montáž striešky hlavného vstupu, rozmer 0,00 0,00
Dodávka a montáž striešky vstupov, rozmer 3000x1000 mm 0,00 0,00

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 0,00 0,00
0,00

Dodávka a montáž stolárskych konštrukcií - zariadenie 0,00 0,00

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 0,00 0,00
Uzávierka zápachová - sifón umývadlový biely 0,00 0,00

Umývadlová nástenná vodovodná batéria s ramienkom 210 0,00 0,00
Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre 0,00 0,00

Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t 0,00 0,00
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 0,00 0,00

Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry 0,00 0,00
Umývadlo keramické 500x345x150 mm, biela 0,00 0,00

Kombinované WC keramické, 3/6 l, odpad vodorovný 0,00 0,00
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 0,00 0,00

0,00
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 0,00 0,00
Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom 0,00 0,00

Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter 0,00 0,00
0,00

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 0,00 0,00

0,00
Betonáž a debnenie stužujúceho venca stien wc 0,00 0,00

0,00

Dom smútku - Hrabičov                                                                                                        
Výkaz výmer

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku - v obci Hrabičov 

12.10.2016
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