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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117  

prieskumom trhu   
podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

    

    I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

   A.  

    Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC 

    Názov obce: Semerovo 

    Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR 

    Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345 

    IČO: 00309257 

    Krajina: Slovenská republika 

    Internetová adresa: http://www.semerovo.eu/ 

    Štatutárny zástupca: Marián Kečkéš, starosta obce 

    Telefonický kontakt: + 421 35 64 74 101 

    Fax: +421 35 64 500 10 

    Email: obec.semerovo@stonline.sk 

    Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie v bode I.B.  

 

     B.  

     Kontaktné miesto:  AMIRE s.r.o. 

     Sídlo: Južná 3079/ 18, 934 01 Levice 

     IČO: 50 354 540 

     Registrovaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vl.č.: 40962/N 

     Zastúpený:  Mgr. Rebeka Zelenyáková, konateľ 

     Email: obstaravanie.amire@gmail.com 

     Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600   

 

II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
    Predmet zákazky: Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo 

    CPV: 45212360-7 Slovník VO: Stavebné práce na cirkevných budovách 

 Druh zákazky: Stavebné práce 

 Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti 

 Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia zvonice, ktorá zahŕňa dodávku materiálov  a  

 stavebných prác v zmysle výkazu výmer k predmetu zákazky – nenacenený štruktúrovaný rozpočet , ktorý je  

 prílohou č.1 tejto výzvy 

 Lehota trvania zákazky: 14 kalendárnych dní odo dňa zaslania záväznej objednávky 

 Postup realizácie stavebných prác: Pri postupe realizácie stavebných prác sa požaduje celkovo 1 etapa t.j. 

 začiatok a  ukončenie stavebných prác v predmete zákazky v zmysle požiadavky 

 1. začiatok rekonštrukcie:  18.10.2016 

 2. ukončenie rekonštrukcie: 23.10.2016  

    Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Zvonica so súpisným číslom 302 na parcele číslo 295/3 na liste     

    vlastníctve č. 442, katastrálne územie Semerovo 

Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa 

Spôsob záväzku: Objednávka  

http://www.semerovo.eu/
mailto:obec.semerovo@stonline.sk
mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
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Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu faktúry po odovzdaní realizácie stavebných prác a to     

          so splatnosťou 14 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky 

Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu na základe prieskumu trhu vo výške  

2 100,00 Eur bez DPH 

Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu        

zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.    

Výdavky  spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta 

dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred 

emailom alebo telefonicky  ihneď po prevzatí výzvy na kontaktnej adrese obce v bode I.A. 

 

III. PREDPOKLADANÝ POSTUP  

V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne: 

 

1. cenový prieskum na dodávku stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ 

zverejnením výzvy na domovskej stránke obce: http://www.semerovo.eu/  dňa 10.10.2016 a zaslaním výzvy na 

predloženie ponúk dňa 10.10.2016, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných stavebných prác 

elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na 

obstaranie zákazky. Záujemcovia majú možnosť podania žiadosti o vysvetlenie obsahu jednotlivých častí výzvy v 

prípade nejasností a to elektronicky/emailom, zaslaním na uvedený email v bode I.B tejto výzvy: 

obstaravanie.amire@gmail.com. 

 

2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre dodávku 

stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy uchádzačov 

– celkovú výšku za dodávku požadovaných stavebných prác, v zmysle aktuálnych finančných limitov, vyjadrenú 

v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude objednávka. 

3. obsah a náležitosti predložených  cenových ponúk posúdi a  vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle 

aktuálnych finančných limitov ZoVO nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača, 

spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie 

zákaziek podľa § 117 ZoVO č.343/2015.  

   4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia ponúk pre 
zadávanie zákazky a zasiela objednávku na dodávku stavebných prác, tvoriace predmet zákazky. 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 

Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša v plnej miere 
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 17.10.2016. Čas: do 10:00 hod.  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenové ponuky musia byť doručené na adresu kontaktného miesta 

uvedeného v bode I.B tejto výzvy na email AMIRE s.r.o. elektronicky/emailom v predpísanom formáte pdf., alebo 

poštovou prepravou prípadne osobne na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.A tejto výzvy obce 

Semerovo. Osobné prevzatie ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle obce. Email pre zasielanie ponúk: 

obstaravanie.amire@gmail.com  

 

http://www.semerovo.eu/
mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
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V. OBSAH PONUKY      

 

A. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  

 

B. Cenová ponuka musí obsahovať: 

1. informáciu o oprávnení poskytovať stavebné práce (elektronický výpis zo živnostenského registra bude 

overený na príslušných webových stránkach ŽRSR), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania/činnosti 

oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, alebo kópia dokladu o oprávnení 

vykonávať činnosť. 

2. vlastný návrh na plnenie kritérií, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny v písomnej forme podpísaný 

uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača vo formáte pdf.  

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK : 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je uchádzačom predložený návrh na plnenie kritérií ako celková  cena, ktorá je  

v štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových 

ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v 

celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená 

v Eur s DPH pri splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom pre stanovenie výsledku 

verejného obstarávania. 

 

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 záujemcov. 

2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia kritérií 

– presahujú stanovenú výšku PHZ. 

3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky  a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov  1 a 2 článku V. 

tejto výzvy 

4. Nebola predložená žiadna ponuka 

5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená 

 
 
Vypracovala:  
 
 
 
……………....................................... 
     Mgr. Rebeka Zelenyáková 
          konateľ AMIRE s.r.o. 
 
 
Za obec Semerovo schválil:  
 
 
..................................................... 
              Marián Kečkéš 
               Starosta obce 
 
 

Dátum spracovania: 07.10.2016 



                                                                                                                             
                

                               Obec Semerovo                    

„Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo“ 
4 

 

 

PRÍLOHA Č. 1                                                                                                                 

 
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo“ 

 

R O Z P O Č E T 

Stavba:   Rozpočet 

  

Objekt:  

 

Rekonštrukcia zvonice v obci Semerovo 

  

Objednávateľ:  

 

Obec Semerovo 

  

P.Č. 
Popis stavebných prác MJ Množstvo 

Jednotková 
cena v Eur 
bez DPH 

Cena celkom 
v Eur bez DPH 

1.  Debnenie stien základových dosiek, 

zhotovenie tradičné 
m

2
 4,200 

  

2.  Debnenie stien základových dosiek, 
odstránenie tradičné 

m
2
 4,200 

  

3.  Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 
KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 
100x100 mm 

m
2
 20,000 

  

4.  Betónovanie základových dosiek z betónu 
prostého 

m
2
 4,000 

  

5. Montáž rámového debnenia stien Doka 
Framax Xlife 

m
2
 15,000 

  

6. Demontáž rámového debnenia stien Doka 
Framax Xlife 

m
2
 15,000 

  

7. Denný prenájom žeriavového systému Doka 
Framax Xlife na debnenie pätky, pre výšku 
debniaceho panela 1 800 mm 

m
2
 30,000 

  

8. Výstuž pätiek 10505 t 0,195 
  

9. Zhotovenie pätky z betónu železového (bez 
výstuže) – C30/37 

m
3
 8,100 

  

10. Chemická kotva s kotevným svorníkom 
tesnená chemickou ampulkou do betónu, 
ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M30 

ks 32,000   

11. Vŕtanie do betónu uchytenie konštrukcie ks 44,000   

12. Presun hmôt pre budovy (801,803,812), 
zvislá konštrukcia z tehál, tvárnic, z kovu 
výšky do 6 m 

t 1,527   

13. Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode 
nopovou fóliou položenou voľne na ploche 
zvislej  

m
2
 4,800   

SPOLU: - 
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Identifikačné údaje uchádzača/názov: ...................................... 

 

Sídlo.........................................................................................  

 

IČO......................... 

 

Kontaktná osoba............................................................. 

 

Email............................................................................... 

 

Telefonický kontakt........................................................ 

 

 

Uveďte či Ste platcom alebo nie Ste platcom DPH: ........................................... 

 

 

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru................................ 

 

 

Dátum................................................... 

 

Cena celkom 
v Eur bez 
DPH:  

- 

 

 

DPH v Eur: - 
 

Cena celkom 
v Eur s DPH: 

- 
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