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Obec Nevidzany , Obecný úrad č. 49,  972 27 p.Liešťany 

Telefón:                                                                                e-mail: obecnevidzanypd@centrum.sk 
046 5457015                                  www.nevidzany-prievidza.sk 
 

Vybavuje: Ing. Beata Vrecková               Dňa: 17.12.2015 
  

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 25/2006 Z.z o verejnom 
obstarávaní 

 
Verejný obstarávateľ  týmto vykonáva  prieskum trhu na stavebné práce, ktoré nie sú 
bežne dostupné na trhu podľa zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre : 
 

„Obnova fasády na budove domu smútku“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie   Obec Nevidzany 
IČO:    00648345 
Sídlo organizácie :     Obecný úrad č. 49,  972 27 p.Liešťany 
Internetová adresa:   www.nevidzany-prievidza.sk 
E mail:   obecnevidzanypd@centrum.sk 
Kontaktné miesto:  Obec Nevidzany , Obecný úrad č. 49,  972 27 p.Liešťany 
Kontaktné osoby:  Mgr. Michal Gondžár 
Telefón :   0917 752 012 
e-mail:    gondzar@grantum.sk 
 
2.  Druh zákazky. 
Prieskum trhu na stavebné práce, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu podľa zákona 
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
3. Názov zákazky: Obnova fasády na budove domu smútku 
4. Obdobie trvania zmluvy:  01/2016 – 03/2016 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  6 661,05,-EUR 
6. Obsah predmetu zákazky:  
 
Obnova fasády na budove domu smútku v zmysle nasledovnej technickej špecifikácie: 
 
Výkaz  výmer: 

 8 cm polystyrén 75,20 m2  

 5 cm polystyrén 74,43 m2  

 3 cm polystyrén 5,57 m2  

 8 cm extúdovaný polystyrén 1,40 m2  

 5 cm extrúdovaný polystyrén 21 m2  

 3 cm extrúdovaný polystyrén 1,40 m2  

 odstenia 10,49 m2  

 armovanie, penetrácia, silikónová omietka 37,37 m2  

 obklad, umelý kameň 20 m2  

 lepenie kameňa 17 m2   

 podhľad OSB doska, 3 cm polystýren 4,30 m2  

 klampiarské práce predĺženie atiky, parapety, výmena žĺabov  
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Špecifikácia materiálu: 

 fasádny polystyrén 8 cm 80 m2 

 fasádny pol. 5 cm 80 m2 

 fasádny pol. 3 cm 15 m2 

 fasádny pol.2 cm 15 m2 

 extrudovaný pol. 8 cm 2 m2 

 extrúdovaný pol. 5 cm 22 m2 

 extrúdovaný pol. 3 cm 2 m2 

 zakladacia lišta 8 cm 10 ks 

 zakl. lišta 5 cm 14 ks 

 spojka na zakladací profil 30 ks 

 natĺkacia hmoždina 8/80 100 ks 

 lepidlo Hasit Max 8 90 ks 

 flexibilné lepidlo Hasit 630 5 ks 

 hmoždina s plastovým hrotom : 
o 10/ 160 LFN 300 ks 
o 10/140 LFN 300 ks 
o 8/ 160 LFM 100 ks  
o sklotextilná mriežka VERTEX 300 m2  
o rohový profil PVC + sieťka 100 ks  
o silikónová omietka 1,5 mm hladená Helios 25 kg   23 ks  
o penetrácia 25 kg 3 ks  
o marmofix 3ks  
o montážna pena pištoľová 4 ks  
o papierová páska Tessa 10 ks  
o zakrývacia fólia 4 x 5 m  5 ks 

 
- tam kde je uvedený aj názov výrobku, tak verejný obstarávateľ umožňuje aj 

realizáciu diela s ekvivalentným materiálom, 
- predložená cenová ponuka musí zahŕňať náklady na práce, materiál a všetky ďalšie 

nevyhnutné náklady, ktoré sú s realizáciou diela spojené, 
- verejný obstarávateľ umožní uchádzačom obhliadku miesta, a to po 

predchádzajúcej dohode so starostkou obce. 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 
ktorých sa uvádzajú:   
 
1. Splatnosť faktúr 14 dní. 
2. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.  
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku, za celý predmet zákazky v zmysle časti 6 tejto 

výzvy. 
2. Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky    

( kópia výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra). 
 
9. Miesto dodania:  
1. Sídlo verejného obstarávateľa uvedeného v časti 1 tejto výzvy. 
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10. Cena: 
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu 

diela. 
 

11. Variantné riešenia: neumožňuje sa  
 
12. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do dňa 22.12.2015  do 13.00 hod. 
 
13.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 
verejného obstarávateľa  alebo elektronicky na emailovú  adresu obce uvedenú 
v záhlaví tejto výzvy (obecnevidzanypd@centrum.sk) 

2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne, vloží ju do samostatného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy 
 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
 označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže 

„Obnova fasády“ 
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia cena celkom s DPH 

2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného 
obstarávateľa. 

3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva alebo mu bude vystavená 
objednávka 

15. Vyhodnocovanie ponúk:  
Dňa  22.12.2015 

     
 

 
                               Ing. Beata Vrecková 
                                             starostka obce 


