
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

                                                                                                                      

Vybraní adresáti  

 

 V Nededzi, dňa 17.3.2020 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                               

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza,                                                                        

zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce                                                                         

IČO: 00321516                                                                                                                                                         

DIČ:  2020677582                                                                                                                                                              

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                

e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  

telefón: 00421 904 214 255 

II. Názov zákazky: 

       “Objekt šatní na futbalovom ihrisku –  Rekonštrukcia strechy“ 

III. Opis predmetu zákazky: 

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

45212210-1  Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových zariadení 

45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce 

Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť Zmluvu o dielo na rekonštrukciu strechy na objekte 

šatní na futbalovom ihrisku v obci Nededza 

Pred realizáciou stavebných prác je nevyhnutná obhliadka objektu  

Súčasný stav:  

Existujúci strešný plášť je zhotovený z asfaltového šindla a vykazuje značnú mieru 

opotrebenia – zvetranie pôsobením poveternostných vplyvom. Asfaltový šindel je po dobe 

doporučenej životnosti. Cez asfaltový šindel zateká, čím je vystavený znehodnoteniu aj krov  

 



Cieľ výstavby: 

Zlepšenie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a to pre voľnočasové 

aktivity a s tým súvisiacej infraštruktúry 

Požadované práce:  

1/ Kompletná demontáž pôvodných oplechovaní  

2/ Na pôvodnú konštrukciu strešného plášťa osadiť poplastovaný pz plech falcovaný,  pod 

ktorým bude v plnom rozsahu strechy umiestnená poistná fólia pod plech. Požaduje sa plný 

záklop, kontra laťovanie 

3/ Montáž kompletných  nových  oplechovaní 

4/ Skúška tesnosti realizovaného strešného plášťa 

Možnosť plnenia zákazky subdodávateľmi: nie                                                                                  

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: nie 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 

29 000.- € bez DPH 

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy: maximálne 30 dní odo dňa lehoty na začatie 

stavebných prác 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

zdroje financovania:                                                                                                                                             

-  z nenávratného finančného príspevku MAS – opatrenie 7.4 Podpora investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

- rozpočtových zdrojov obce 

podmienky financovania:                                                                                                                            

lehota splatnosti faktúr – max. 30 dní, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na dodávku 

predmetu zákazky 

VII. Podmienky účasti 

Verejný obstarávateľ vás vybral ako jedného zo záujemcov (z celkového počtu traja 

vybratí/oslovení záujemci), ktorí spĺňajú § 32 ods. (1), písm. e), f)  na predloženie ponuky na 

predmet zákazky,  na základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom 



registri, v ktorom máte v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto 

zákazky, t. j. uskutočňovanie stavieb a ich zmien.                                                                                                                     

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)                                               

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. (6) písm. f) – 

predložte čestným vyhlásením, že neexistuje konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona č. 

345/2018 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

Podmienkou účasti je:  

1/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu 

záujmov                                                                                                                                                     

2/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky 

VIII. Obsah ponuky 

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1 

2.  Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – Príloha č. 2 k tejto Výzve – 

Zadanie 

3. Doplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo,  ktorý je súčasťou tejto Výzvy 

4. Čestné vyhlásenie, podľa § 40 – o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23 

IX. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky – e-mailom na adresu  

mscheberova@centrum.sk 

tak aby boli doučené v lehote podľa bodu IX. 2. 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              

Deň, mesiac, rok a hodina:  27.3. 2020 (piatok),  do 10:00 hod 

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           

26. 3. 2021 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   

Najnižšia cena s DPH, uvedená v Prílohy č. 1., za predpokladu splnenia technickej špecifikácie 

predmetu zákazky a predloženia čestného vyhlásenia podľa bodu VIII.4. 

Vo výkaze – výmer (zadaní) sú stanovené materiály, ktoré sa požadujú pri realizácii stavby.                             

Tieto materiály je možné nahradiť ekvivalentom, avšak za predpokladu, že sú zachované 

všetky technické, resp. vizuálne parametre materiálu. V takomto prípade uchádzač zvýrazní 

predmetné riadky výkazu-výmer a zároveň vpíše ekvivalentné materiály a predloží ich 



technické parametre tak, že na samostatnom liste uvedie číslo rozpočtovej položky, materiál, 

ktorý je uvedený v rozpočte a navrhovaný materiál a jeho technické parametre 

5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                       

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 27. 3. 2020  o 10:30 hod na adrese:    

Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, Nedezda 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na 

poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 

6.  Ďalšie informácie                                                                                                                               

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 

uskutočňovať elektronicky.                                                                                                                      

Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky. 

 

                                                                        ................................................................................ 

                                                                           PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza 

 

Príloha č. 1 k Výzve – k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

Príloha č. 2 k Výzve – Zadanie – k vyplneniu  a predloženiu do ponuky 

Príloha č. 3 technická správa 

Príloha č. 4 výkresová dokumentácia s overením – súbor 7 strán 

Príloha č. 5 k Výzve Návrh Zmluvy o dielo – k vyplneniu a predloženiu do ponuky  


