
Výzva na predloženie ponuky 
 
I. Všeobecné informácie. 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
 

Názov organizácie:  Obec Vojany – Obecný úrad 

Sídlo organizácie:  076 72 Vojany č. 72 

IČO:  00332127 

Zastúpený:           Czinke Štefan, starosta obce Vojany 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Vojany č. 72 

Kontaktná osoba: Gyure Karol 

Telefón:  0915 377827 

E-mail:  ouv@centrum.sk, karolgyure@gmail.com 

 
2. Postup verejného obstarávania. 
 

Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 
II. Opis predmetu zákazky. 
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. 
 

Názov „Vnútorné stavebné opravy v kuchyni Školskej jedálne vo Vojanoch.“ 
CPV 507000000-2, 50883000-8, 45113000-2, 600000000-8, 
Druh   Stavebné práce 

 
2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky. 
 

Funkcia Odkrytie a odstránenie porúch na vnútorných rozvodoch kanalizácie, vody 
a vykurovania, oprava úrovne  podlahy s vyspádovaním k odtokom a výmenou  
dlažby, dokončovacie práce a hygienické maľby. 

 
3. Technická špecifikácia predmetu zákazky. 
 

 
Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 
Stavebné opravy pre odstránenie 
porúch v predmete činnosti: 

súbor   Podľa jednotlivých položiek 
v prílohe č. 4. 

Spôsob vyhotovenia    Jednotlivé opravy podľa položiek 
v ponuke majú byť vykonané 
úplne, zariadenia a priestory  ŠJ 
užívateľné v plnom rozsahu 

 
Technické vlastnosti Hodnota / Charakteristika 
Predmet a rozsah opravy: Podľa podmienok a položiek vo výzve a zisteného rozsahu pri 

miestnej obhliadke. 
Spôsob tvorby ceny Ocenenie cenotvorbou uchádzača na základe obhliadky, 

nameraných, alebo zistených hodnôt, určenia konečných 
nákladov. 

Obhliadka Obhliadka je možná v pracovných dňoch, v dobe od: 10. 07. 2015  
medzi 08. 00 hod., -  11. 00. hod., do 17. 07. 2015. Kontaktná 
osoba – p. Dargócziová Nóra, vedúca ŠJ, č. tel. 0915962937. 

Technické informácie Požiadať o doplňujúce informácie k zákazke je možné 
v pracovných dňoch, v dobe od: 10. 07. 2015  medzi 08. 00 hod., -  
11. 00. hod., do 17. 07. 2015. Kontaktná osoba – p. Gyure  Karol,  
č. tel. 0915377827, alebo e-mailom na karolgyure@gmail.com. 
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Obstarávateľ každú, takto vyžiadanú  informáciu poskytne e-
mailom tým záujemcom, ktorý vykonali obhliadku, najneskoršie do 
17. 07. 2015 do 12. 00. hod. 

 

 
4. Požadované množstvo. 
 

MJ Množstvo 
 /súbor/ Dodávka v rozsahu požiadaviek vo výzve a uchádzačom 

zistených a nameraných údajov pri obhliadke, 
/súbor/ Zhotovenie diela sa realizuje v pracovných dňoch, v čase od 07. 

00 hod. do 18. 00. hod. V mimopracovnej dobe len na základe 
dohody a povolenia Objednávateľa.  

 

Zoznam položiek predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3. k tejto výzve. 

 
III. Obchodné a zmluvné podmienky. 
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok. 
 

Miesto dodania Obec Vojany, Obecný úrad, Vojany č. 72, 076 72. 
Lehota dodania Do 18. 08. 2015. 
Spôsob platby Na základe faktúry, prevodom z účtu na základe faktúry. 
Fakturácia Zhotoviťeľ má právo fakturovať predmet zákazky v celku, po potvrdení 

preberacieho protokolu zodpovednou osobou Objednávateľa. 
Faktúra Súčasťou faktúry má byť kópia preberacieho protokolu, položkovitý zoznam 

dodávok a prác podľa skutočného vyhotovenia predmetu zákazky. 
Cena za zákazku Cena, navrhnutá Uchádzačom v ponuke bude konečná. 
Poskytovanie zálohovej 
platby 

Neposkytuje sa 

Splatnosť 14 dní 
Dodatkové práce, 
súvisiace so zákazkou 

Nie je možné dodatočne realizovať práce súvisiace s odstraňovaním závad, 
požadovaných Obstarávateľom vo výzve, nad rámec ponuky,  

Záručná doba 12 mesiacov na prácu a 24 mesiacov na zabudovaný alebo dodaný materiál  
 

Ak výsledkom verejného obstarávania bude objednávka 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

Objednávka. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača 
 

Ak výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo rámcová dohoda 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača. 
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača. 
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača. 

 

IV. Súťažné podmienky 
Kritérium Spôsob hodnotenia Určenie úspešného uchádzača 

Celková cena za predmet 

zákazky 

Hodnotí sa cena vrátane DPH 

uvedená v ponuke uchádzača. 

Úspešný bude uchádzač s najnižšou 

celkovou cenou. 

 

V. Obsah ponuky 
Obsah ponuky 

1. Vyplnený a podpísaný formulár ponuka. (formulár je v prílohe k výzve). 

2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 



3. Ocenený a potvrdený zoznam položiek predmetu zákazky. 

 

VI. Miesto a lehota na predloženie ponuky 
Miesto predloženia ponuky Lehota na predloženie ponuky 

Obec Vojany, Obecný úrad, Vojany č. 72, 076 72, poštou, alebo 

osobne v sídle Obstarávateľa, v  zalepenej obálke s označením : 

Neotvárať! Ponuka na zákazku  : „Vnútorné stavebné opravy 
v  ŠJ vo Vojanoch.“ 

20. 07. 2015, do 11. 30. hod. 

 

VII. Lehota viazanosti 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 20. 08. 2015. 

 
 
Vo Vojanoch, dňa 9. 07. 2015. 
 
 
 
 ......................................................... 
 meno a priezvisko 
 funkcia 
Prílohy: 
1. Formulár ponuka. 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na účasť a súhlas s obchodnými a zmluvnými 

podmienkami. 
3. Zoznam položiek predmetu zákazky. 



 
Zoznam položiek predmetu zákazky 

Príl. č. 03. k Výzve 
 
Pol
.č. 

Názov položky Vlastnosti MJ  Množstvo Cena  v eur za: Cena spolu za 
položku v eur 

dodávku montáž 

1 Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie 

 súbor jeden    

2 Ostatné konštrukcie a 
práce -búranie 

 súbor jeden    

3 Zdravotechnika, 
vnútorná kanalizácia 

 súbor jeden    

4 Ústredné kúrenie, 
rozvodné potrubie 

 súbor jeden    

5 Ústredné kúrenie, 
armatúry 

 súbor jeden    

6 Ústredné kúrenie, 
vykurovacie telesá 

 súbor jeden    

7 Podlahy z dlaždíc  súbor jeden    
8 Dokončovacie práce a 

obklady 
 súbor jeden    

9 Dokončovacie práce - 
maľby 

 súbor jeden    

10 Montážna rezerva  súbor jeden    
11 Ponuka za celý 

predmet zákazky  
Vypracovaná a ocenená podľa podmienok 
vo výzve, súťažných podkladoch 
poskytnutých Obstarávateľom a obhliadky 
uchádzača.   

súbor jeden    

Cena spolu za predmet zákazky v eur  
DPH pri sadzbe ............ % v eur  

Celková cena za predmet zákazky v eur  
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       ................................................................................ 
 
 
                                                                                                           Dátum,   podpis a pečiatka uchádzača 
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