
OBEC ŽUPKOV 

Výzva na predloženie ponuky 

„Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Župkov“ 

 

 

  

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác 

( V zmysle Smernice č. 2/2016 pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Župkov 

IČO:  00321133 

DIČ:  2021111554 

Sídlo: Župkov 12, 966 71 Župkov 
 
 

V zastúpení: Ing. Ján Tomáš - starosta 

Elektronická pošta:   starosta@zupkov.sk 
 

Internetová adresa:  www.zupkov.sk 

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žarnovica 

Číslo účtu: SK47 0200 0000 0035 3111 7455 
 
 
 
Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky : 

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomáš - starosta 

Telefón : +421911 334 600 

E- mail :    starosta@zupkov.sk 
 

Stránkové dni v podateľni v pondelok, utorok, streda, štvrtok v čase od 7:00 do 15:00 hodiny 

    piatok v čase od 7:00 do 13:00 hodiny 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „ Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Župkov " 

2.2 Druh zákazky: zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu 

2.3 Miesta dodania:       Obec Župkov, hasičská zbrojnica 

2.4 Na uskutočnenie stavebných prác bude uzatvorená Zmluva o dielo (Príloha č. 1). 
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3. Opis predmetu zákazky : 

 
3.1 TECHNICKY POPIS PRAC HSV 
BURACIE PRACE: Medzi búracie prace patri otlčenie pôvodných omietok, nakoľko sú nesúdržne s trhlinami 
až po konštrukciu muriva a železobetónových vencov, demontáž pôvodných okien a garážovej brány, 
demontáž pôvodnej strešnej krytiny. 
ZVISLE NOSNE A NENOSNE KONŠTRUKCIE: Ostávajú bez zmeny len s vyhotovením novej povrchovej úpravy. 
VODOROVNE NOSNE A NENOSNE KONŠTRUKCIE: Ostávajú bez zmeny len s novou inštaláciou zaveseného 
sadrokartónového podhľadu. 
NOSNA KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA: Ostáva bez zmeny, dôjde len k zatepleniu a vyhotoveniu novej 
strešnej krytiny. 
3.2.TECHNICKY POPIS PRAC PSV 
STREŠNY PLAŠŤ: Pôvodná azbesto-cementová strešná krytina sa demontuje a nahradí novou pozinkovanou 
profilovanou poplastovanou strešnou krytinou (škridloplech). 
PODLAHOVE KONŠTRUKCIE: Na existujúci podkladný betón sa po dôkladnom očistení vyhotoví nový 
cementový poter hrúbky 60mm, následne samo nivelačná stierka epoxidom modifikovaná cementová 
malta 
(SIKAFLOOR 81 EpoCem) hrúbky 3mm a finálny náter (SIKAFLOOR 2530W) s odolnosťou voči ropným 
produktom v garáži. Jednotlivé skladby podláh sú popísane vo výkresovej časti projektu. 
HYDROIZOLACIE:V skladbe strechy sú navrhnute 2 vrstvy fólie. Pod strešnú krytinu je navrhnutá paro 
priepustná poistná hydroizolačná fólia, ktorá bude na drevene krokvy mechanicky kotvená dreveným 
Kontra latovaním a zo spodnej strany krokiev z interiérovej strany bude mechanicky kotvená vysoko 
parotesná fólia s reflexnou AL vrstvou pre zamedzenie prestupu vlhkosti z interiéru. 
TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACIE: Obvodový plašť bude zateplený izoláciou na baze fasádnych dosiek z 
minerálnej vlny s λ =0,034 W/(m.K), s výnimkou soklovej časti do výšky minimálne 500 mm, kde bude 
použitý extrudovaný polystyren s λ = 0,036 W/(m.K), hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá 100 mm. 
Stropná konštrukcia bude zateplená izoláciou na baze sklenej vlny s λ = 0,039 W/(m.K), v hrúbke 200 mm, 
izolácia bude ukladaná medzi krokvy. 
POVRCHOVE UPRAVY VONKAJŠIE: Vonkajšia povrchová úprava je navrhnutá silikónová omietka s ryhovanou 
štruktúrou a hrúbkou zrna 2mm. Pre výšku sokla je navrhnutá marmolitová omietka. 
POVRCHOVE UPRAVY VNUTORNE: Vnútornú povrchovú úpravu stien tvorí jemná vápenno cementová 
omietka opatrená vnútorným farebným náterom, podklad tvorí jadrová omietka a pred nástrek, vrstvy 
ktoré budú aplikovane na očistený, omietok zbavený podklad. Stropná konštrukcia bude tvorená 
sadrokartónovým zaveseným podhľadom, hrúbky sdk dosiek 12,5 mm. Sadrokartón bude opatrený 
jednozložkovým interiérovým farebným náterom. 
VYPLNE OTVOROV : Okna na objekte budú vymenene za nove plastové bielej farby a uvažujú sa päť 
komorové s izolačným dvoj sklom s Uf = 1,3 W/m2.K. Vymenená bude garážová brána. Nova garážová 
brána je priemyselná sekcionálna brána HORMANN LPU67 THERMO, s termicky oddelenými lamelami 67 
mm, 
osadená v otvore rozmeru 3000 x 3250 mm. 
KLAMPIARSKE VYROBKY: Žľabový systém bude použitý na baze pozinkovaného poplastovaného plechu rš. 
333 mm so zvodom d100mm. 

 
Rozsah prác a dodávok je uvedený v  Prílohe č. 4 - Popis stavebných prác / Sprievodná a Technická 

správa /  
                       Prílohe č.5 - Výkazom výmer. 

3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s výkazom výmer na ocenenie 

predmetu obstarávania, podľa Prílohy č. 4 a Prílohy č.5 
3.3 Podmienky realizácie stavebných prác: Podľa výsledku verejného obstarávania 

3.4 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou 

stavebných prác špecifikovaných v Prílohe č.4 a Prílohy č. 5 
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4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
     45000000 - 7 Stavebné práce  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky 
   Verejný obstarávateľ očakáva, že maximálna suma za uvedené stavebné práce nepresiahne čiastku 
      29 789,28 € bez DPH  / 35 747,14 € vrátane DPH/.  
 
 Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe projektovej dokumentácie vypracovanej  
 Design Project s. r. o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre 
 

 
6. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

6.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. 

6.3 Uchádzačom navrhovaná cena je vyjadrená ako súčet všetkých položiek výkazu výmer, v zmysle 

Prílohy č. 4 a Prílohy č.5 

6. 4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške cena bez DPH. 

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. 

6.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 

• cena v EUR bez DPH, 

• výška DPH, 

• cena v EUR s DPH 

7. Možnosť predloženia variantnej ponuky:   NIE   Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

 
 Zdroj finančných prostriedkov na predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov dotácie 
 ministerstva vnútra SR + vlastné zdroje.   
  

9. Podmienky účasti uchádzačov 

9.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky- výpis z ORSR / kópia / 

9.2 Výpis z registra partnerov verejného sektora / kópia / 

9.3 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa 

stanovenými v tejto výzve a obchodnými podmienkami stanovenými v zmluve (Príloha č. 2). 
 

10. Lehota a miesto predkladania ponúk 

10.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 20.12.2018 do 12:00 hod. 
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10.2 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené „Stavebné 

úpravy hasičskej zbrojnice v obci Župkov – NEOTVÁRAŤ“, osobne alebo poštou na miesto predkladania 

ponúk 

10.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 

10.4 Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 20.12.2018 o 13,00 hod. v sídle Verejného 

obstarávateľa. 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v Eur s DPH tvorená súčtom všetkých položiek popisu prác podľa Prílohy č. 5. 

 
12. Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne 

predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

13. Lehota viazanosti ponúk 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.06.2019. 

14. Obchodné a zmluvné podmienky 

 14. 1 Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo (Príloha č. 1).  

 14.2 Uchádzač prejaví svoj súhlas s obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným 

 obstarávateľom podpisom čestného vyhlásenia (Príloha č. 2) 

 
15. Ostatné 

Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo VO, 

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky 

zrušený. 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
 

16.1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ mailom uchádzačom, ktorých ponuky 

budú vyhodnocované oznámenie o výsledku verejného obstarávania. 

16.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh Zmluvy o dielo, podmienky v zmluve budú dohodnuté v 

súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou. 

16.3 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je možná po dohode so starostom obce.  

16.4 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže 

vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 
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16. 4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 

že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s 

finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 
 

Prílohy 
1 Príloha č. 1 - Návrh Zmluvy o dielo 
2 Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami 
3 Príloha č. 3 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 
4 Príloha č. 4 - Popis stavebných prác- Sprievodná správa, Technická správa 
 
5  Príloha č. 5 – Výkaz výmer    

 

V Župkove, dňa 10.12.2018  

 

 

 

Ing. Ján Tomáš  

starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

 

 


