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Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo       Vybavuje/linka  Radôstka 
    2016/Strecha č.64            Fekula/0414395129  02. 09. 2016  
Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 

     Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky –  

Rekonštrukcia strešnej krytiny a príslušenstva na objekte 

polyfunkčný dom – 4 b.j., č. s. 64 v Radôstke 

pre účely výberového konania. 

     Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

     Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ou_radostka@stonline.sk,  

alebo poštou, kuriérom, osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Strecha č. s. 64“ do podateľne 

verejného obstarávateľa v termíne do 12. 09. 2016 do 14:45 hodiny. Podateľňa verejného 

obstarávateľa je otvorená počas pracovných dní od 08.00 hod do 14:45 hod.  

     Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Rekonštrukcia 

strešnej krytiny a príslušenstva na objekte polyfunkčný dom – 4 b.j., č. s. 64 v Radôstke“, ktorá Vám 

bude následne doručená.  

     Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženými súťažnými podkladmi.  

     Ďakujeme za spoluprácu.  

     S pozdravom 

       Jaroslav Fekula 

  starosta obce  
 

     Príloha: Súťažné podklady  

  Fotodokumentácia  

  

 

 

 



Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117) 

„ Rekonštrukcia strešnej krytiny a príslušenstva na objekte 

polyfunkčný dom – 4 b.j., č. s. 64 v Radôstke“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Radôstka 

  Adresa: Radôstka č. 51, 023 04  Stará Bystrica 

  IČO: 00314226 

Zastúpená: Jaroslavom Fekulom, starostom obce 

Kontakt:  +421 41 439 51 29 

Mobil:  +421 905 883300 

e-mail: ou_radostka@stonline.sk 

Web: www.radostka.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Jaroslav Fekula 

1. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky  

Názov: Rekonštrukcia strešnej krytiny a príslušenstva na objekte 

polyfunkčný dom – 4 b.j., č. s. 64 v Radôstke 

Druh: Práce 

2. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky 

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia strešnej krytiny a príslušenstva na objektu polyfunkčný 

dom – 4 b.j., č. s. 64 v Radôstke, ktorá pozostáva z: 

• demontáže a následnej montáže existujúcich strešných okien v počte 9 (deväť) ks, 

• dodávky a montáže strešných lát pod krytím vrátane príslušnej fólie, 

• dodávky a montáže krytiny hnedej alebo tmavohnedej farby z profilového oceľového 

plechu s drsným pieskovaným povrchom vrátane odvetrávacích a ukončovacích drobných 

prvkov (úžľabie, lišty, dymovody, lemovky, klampiarske výrobky a iné), ktorú môžu byť 

na mieru vyrobené z hliníkového plechu rovnakej farby ako krytina. Predpokladaná 

výmera krytiny je cca 600 m2 Skutočná výmera bude odsúhlasená po samotnej realizácii.  

• demontáže a montáže bleskozvodu iba v prípade ak to bude nutné pri montáži novej 

krytiny, 

• dodávky, demontáže a montáže rín a odvodňovacích zvodov. 

3. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Zmluva o dielo na predmet zákazky: Rekonštrukcia strešnej krytiny a príslušenstva na objekte 

polyfunkčný dom – 4 b.j., č. s. 64 v Radôstke 

Miesto plnenia zákazky: Obec Radôstka, KN 404, číslo súpisné 64 

Súčasťou súťažných podkladov je fotodokumentácia predmetu zákazky, v prípade, že uchádzač 

má záujem je možná obhliadka predmetu zákazky.  

4. Termín plnenia zákazky 
 

Termín plnenia zákazky: najneskôr do 15. októbra 2016  

Uvedený termín je možné predĺžiť ak víťazný uchádzač dočasne zabezpečí objekt proti 

zatekaniu v miestach, ktoré sú tohto času poškodené (jedná sa o 3 – 4 miesta). 



5. Trvanie zmluvy do: 10/2016, maximálne do 11/2016   

6. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk: 12. 09. 2016 do 14:45 hod.  

7. Spôsob stanovenia ceny  

 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

Cena za predmet zákazky obsahuje cenu za rekonštrukciu strešnej krytiny o výmere cca 600 m2  

a príslušenstva na objekte, dodávky, demontáže a montáže, vrátane dopravy na miesto plnenia.  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu 

zákazky je stanovená ako cena konečná a nemenná pri výmere strešnej krytiny 600 m2. 

V prípade rozdielnej výmery po realizácii sa vykoná pripočet, príp. odpočet k cene podľa 

výslednej priemernej ceny uchádzača za 1 m2.   

 
 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 
 

Cenová tabuľka  

Cenový návrh 
Cena  

v EUR bez DPH 
Výška DPH 

Cena  

v EUR s DPH 

Rekonštrukcia strešnej krytiny a príslušenstva na 

objekte polyfunkčný dom – 4  b.j., č. s. 64  
   

 

8. Ďalšie požiadavky 

Obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť spolu s cenovou ponukou aj vzorku krytiny , ktorú 

navrhuje použiť v rámci svojej ponuky.   

9. Jazyk ponuky: slovenský 

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. Zákazka 

nie je financovaná zo zdrojov EÚ.  

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena za celý predmet zákazky. 

 Hodnotiace kritérium: celková cena 

 Váha:   100 
 

 

V Radôstke, dňa 02. 09. 2016 

 

Jaroslav Fekula 

  starosta obce  

 


