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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Veľké Chlievany

IČO 00311260

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 22413,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 07. 2020 - 11. 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 26.7.2020 do 0:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci poskytnutia dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky zo dňa
10. septembra 2019 ===

1. Názov predmetu zákazky: "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli“
Zákazka sa skladá z dvoch stavebných objektov (SO-01 a SO-02):
Objekt - 01 Vnútorné stavebné úpravy 
Objekt - 02 Zateplenie
Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

2. Druh zákazky: 
Zákazka na poskytnutie stavebných prác s dodaním stavebného materiálu.

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo. 
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - PRÍLOHA č. 2. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa 
od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala
rozsah povinností pre Zhotoviteľa.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom (Objednávateľom) a
Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne účinnosť od podpisu deň po zverejnení na webovom sídle obce www.velkechlievany.com.

4. Postup verejného obstarávania:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. f) 1, 
ide o zákazku s nízkou hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.

6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
Cieľom projektu/zákazky je rekonštrukciou budovy kabín č. 195 zlepšiť jej technický, hygienický stav a tým podporiť amatérsky šport,

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk


Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany, deti a mládež - Plameň. Podporiť infraštruktúru, ktorá aj v budúcnosti bude slúžiť prevažne
miestnemu obyvateľstvu a bude dostupná širokej verejnosi. Zvýšiť hodnotu majetku vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany LV č. 186
nachádzajúcej sa na parcele 
č. č. 228/29 o výmere 114 m2, evidovanom v KN register C v okrese Bánovce nad Bebravou, obec Veľké Chlievany, KÚ Veľké Chlievany,
druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, právny vzťah k pozemku nie je evidovaný na liste vlastníctva. Obec Veľké Chlievany je v
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Rekonštrukcia budovy kabín bude pozostávať s dodávky a montáže WC kompletu vrátane rozvodu vody, sprchového kúta, vykurovacieho
telesa s napojením na existujúci rozvod, keramickej dlažby, obkladov stien, kuchynskej linky; oprava vnútorných a vonkajších omietok,
podláh, okna, výmeny vnútorných dverí a zateplenia budovy - t. j. 
- z objektu 01 vnútorné stavebné úpravy: úpravy povrchov, podlahy, osadenie a ostatných konštrukčných prác, Izolácie proti vode a
vlhkosti, Zdravotechnika vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, zariaď. predmety, konštrukcie stolárske, podlahy z keramických dlaždíc,
povlakové podlahy, dokončievacie práce a obklady, dokončievacie práce maľby, vyspravenie omietok, príprava podkladu 
- z objektu 02 - zateplenie: zateplovacím systémom s vonkajšou omietkou. Bližšie určenie v cenovej ponuke.

7. Osobitné požiadavky:
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostkou obce mobil: 0911 424 717.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, 
najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto
budú riešené formou objednávky, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil
konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný
obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Veľké Chlievany
Termín dodania: od 07/2020 do 11/2020

9. Predpokladaná hodnota zákazky:
- je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej
hodnoty vo výške pre zadanie
- objekt 01 - Vnútorné stavebné úpravy bez DPH 11 669,78 € s DPH 14 003,74 € 
- objekt 02 - zateplenie bez DPH 10 743,21 € s DPH 12 891,85 €. 
Spolu za celú zákazku cena bez DPH 22 412,99 € a cena s DPH je vo výške 26 895,59 €. 
Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.

10. Financovanie: Predmet zákazky bude financovaný poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v
zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ a z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

11. Podmienky účasti: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť medzi viacerých uchádzačov.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Obsah ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil nasledovné dokumenty:
-Prílohu č.1 - vyplnený Súhrnný list stavby s krycím listom rozpočtu s nacenenými jednotlivými položkami 
-Prílohu č. 2 - doplnený návrh zmluvy o dielo 
-Prílohu č. 3 - vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, navrhovaná zmluvná cena s DPH a DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v rozpočte a nevypĺňa položky bez DPH.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

14. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 26.07.2020 
b) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako vyplnené doklady osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a nebudú
vyhodnocované.

15. Lehota viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.



16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet po ukončení lehoty
na predkladanie cenových ponúk.
Vyhodnotenie príde uchádzačom formou e-mailu do 28.07.2020 vrátane.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači formou e- mailu oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov
je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
a) Poskytovateľ účelovej dotácie uvedený v bode č. 10 a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom s DPH v €.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Zadanie Objekt - 01 Vnútorné stavebné úpravy 1,000 CELOK

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

2
Zadanie Objekt - 02 Zateplenie 1,000 CELOK

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls Iné 9.7.2020 196 kB

Príloha č. 2_Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy kabín č.195 v športovom areáli.doc Návrh zmluvy 9.7.2020 64,5 kB

Príloha č. 3_Cestne vyhlasenie k ucasti VO.doc Iné 9.7.2020 25 kB
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Veľké Chlievany Dátum: 03.06.2020

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany IČO: 311260

 Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany IČO DPH: Neplatca DPH

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Jakal IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

                             SÚHRNNÝ LIST STAVBY                                      Príloha

IM0520-1

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00
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Kód: IM0520-1

Stavba:

Miesto: Veľké Chlievany Dátum: 03.06.2020

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,000,0001 Vnútorné stavebné úpravy

0,000,0002 zateplenie

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

 
Ing. Miloš Jakal

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Strana 2 z 2



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Veľké Chlievany Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany IČO:

 Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Jakal IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

01 - Vnútorné stavebné úpravy

03.06.2020

311260

Neplatca DPH

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Veľké Chlievany Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    766 - Konštrukcie stolárske

    771 -  Podlahy z dlaždíc  keramických

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    784 - Dokončovacie práce - maľby

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sťažené podmienky 0,00

Iné VRN 0,00
0,00

0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00
Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ing. Miloš Jakal

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

01 - Vnútorné stavebné úpravy

03.06.2020

 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

Strana 2 z 5



Stavba:

Objekt:

Miesto: Veľké Chlievany Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612425921 m2 0,630

2 K 625250516 m 23,800

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 K 965043341 m3 4,180

4 K 971033541 m3 0,160

5 K 979011111 t 9,496

6 K 979081111 t 9,496

7 K 979081121 t 94,960

8 K 979082111 t 9,496

9 K 979089012 t 9,496

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10 K 711211001 m2 7,850

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

11 K 721170032 súb. 1,000

12 K 721229013 ks 1,000

13 M 5528158017 ks 1,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 K 722171112 súb. 1,000

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

15 K 725119400 ks 1,000

16 M 6423463800 ks 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

Ing. Miloš Jakal

Misa záchodová farebná 2 vnútorný zapustený 
odpad 615x370x395 V

0,000 0,000

Vodoinštalačné práce dopojenie nových 
zariaďovacích predmetov D+M

0,000 0,000

Montáž záchodovej misy volne stojacej s 
zvislým odpadom

0,000 0,000

0,000

Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 
1000 mm pre montáž do stredu

0,000 0,000

Sprchový žľab stred 1000 mm 270x 100x 82 
obj.č. 154.103.00.1 GEBERIT Uniflex

0,000 0,000

Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber - 
Terranova, náter na vnútorne použietie, 
weber.akryzol vodorová

0,000 0,000

Kanalizačné práce dopojenie nových 
zariaďovacích predmetov D+M

0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), ostatné

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,000 0,000

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t

0,000 0,000

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

0,000 0,000

Systém BASF Therm - butylová izolačná páska 
Prince Color IZOL Butylband 

0,000 0,000

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t

0,000 0,000

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 
alebo dverného hladká

0,000 0,000

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

01 - Vnútorné stavebné úpravy

03.06.2020

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 725291113 súb. 4,000

18 K 725319112 súb. 1,000

19 M 5523155200 ks 1,000

20 K 725819201 súb. 6,000

21 M 5514014300 ks 6,000

22 K 725829201 ks 1,000

23 M 5514671040 ks 1,000

24 K 725849201 ks 2,000

25 M 5514367400 ks 2,000

    766 - Konštrukcie stolárske

26 K 766621400 m 3,000

27 M 6114107400 ks 1,000

28 K 766694111 ks 1,000

29 M 6119000400 m 1,000

    771 -  Podlahy z dlaždíc  keramických

30 K 771415004 m 117,810

31 M 5976498290. m2 13,000

32 K 771575109 m2 154,800

33 M 5976498300 m2 160,000

    776 - Podlahy povlakové

34 K 776992200 m2 154,840

35 K 776990105 m2 154,800

36 K 776990110 m2 154,840

37 K 776992127 m2 154,840

    781 - Dokončovacie práce a obklady

38 K 781441017 m2 24,120

39 M 5976582000 m2 25,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

40 K 784418011 m2 60,000

41 K 784452463 m2 208,230

0,000

0,000

0,000

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
veľ. 300 x 300 mm

0,000 0,000

Dlaždice keramické 300x300 0,000 0,000

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané jednonásobné tónované s 
bielym stropom na podklad hrubozrnný  výšky 
do 3, 80 m   

0,000 0,000

Obkladačky keramické glazované jednofarebné 
hladké B 300x200 Ia

0,000 0,000

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku   

0,000 0,000

0,000

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do malty veľ. 300x200 mm

0,000 0,000

0,000

Penetrovanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh

0,000 0,000

Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 
mm

0,000 0,000

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou 
na betón

0,000 0,000

Vysávanie podkladu pred kladením  podláh 0,000 0,000

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm

0,000 0,000

Dlaždice keramické 300x300 0,000 0,000

Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 
mm, dĺžky do 1000 mm

0,000 0,000

Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm

0,000 0,000

Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

0,000 0,000

Plastové okno  H/B 600/900 mm SALAMANDER 
jednokrídlové otváravo-sklopné

0,000 0,000

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 
klasickej

0,000 0,000

Sprchová batéria  ADLON 0,000 0,000

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej, alebo klasickej

0,000 0,000

Drezová nástenná batéria LOGO NEO  DN 15 
379240575

0,000 0,000

Montáž ventilu nástenného G 1/2 0,000 0,000

Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia 
výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm

0,000 0,000

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
hranatých, s rozmerom  do 600 x 600 mm, bez 
výtokových armatúr 

0,000 0,000

Kuchynský drez Alveus  na dosku CLASSIC 20 
nerez 600x600-155,1xL/P/(28076/06765)

0,000 0,000

Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na WC-papier, 
mydelnička)

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Veľké Chlievany Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany IČO:

 Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Jakal IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Neplatca DPH

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

03.06.2020

.00311260

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

02 - zateplenie
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Veľké Chlievany Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV
    764 - Konštrukcie klampiarske

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00
Sťažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

0,00
0,00

0,00

Iné VRN 0,00

0,000

0,00

GZS 0,00
Projektové práce

0,00
0,00

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

02 - zateplenie

03.06.2020

 
Ing. Miloš Jakal

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Veľké Chlievany Dátum:

Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622451070 m2 234,341

2 K 620991121 m2 18,990

3 K 622472001 m2 234,341

4 K 625250063 m2 223,213

5 K 622462572 m2 223,213

6 K 625250068 m2 11,128

7 K 622462572 m2 11,128

8 K 622481123 m2 4,600

9 K 629451111 m 13,600

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 K 941941042 m2 293,700

11 K 941941292 m2 293,000

12 K 941941842 m2 293,700

13 K 953996131 m 30,000

14 K 953996131. m 26,400

15 K 953996121 m 41,600

16 K 953996141 m 15,200

17 K 999281211 sub 1,000

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV
    764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

Profil uzatvárací s odkvapovým nosom 0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších 
plášťov doterajších objektov výšky do 25 m

0,000 0,000

0,000

Rohový profil s integrovanou tkaninou - ostenia 
okná

0,000 0,000

Profil okenný, dverový - APU lišta 0,000 0,000

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
nad 10 do 30 m

0,000 0,000

Profil ochranný rohový so sieťovinou - nárožia - 
dopočitať výmeru manuálne

0,000 0,000

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 
10 do 30 m

0,000 0,000

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 
do 30 m - nastaviť výmeru podľa počtov 
mesiacov realizácie

0,000 0,000

Diagonálne zosilnenie výstužnej sieťky v oblasti 
rohov otvorov

0,000 0,000

Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej 
malty pod parapety šírky do 150 mm

0,000 0,000

Zateplenie ostenia kontaktným zatepľovacím 
systémom PCI - dosky z EPS hr. 30 mm

0,000 0,000

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
silikónová Price Color Multiputz ZS - PCI hr.zrna 
2,0 mm

0,000 0,000

Zateplenie vonkajších stien kontaktným 
zatepľovacím systémom PCI  z EPS hr.50 mm

0,000 0,000

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
silikónová Price Color Multiputz ZS - PCI hr.zrna 
2,0 mm

0,000 0,000

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami 
a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. 
zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom

0,000 0,000

Príprava podkladu, penetračný náter 0,000 0,000

Ing. Miloš Jakal

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vyspravenie omietok vonkajších stien 5-10% 0,000 0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

02 - zateplenie

03.06.2020
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 764410270 m 13,600

19 K 764410850 m 13,600

VP - Práce naviac
K

K

K

K

K 0,000

0,000

Demontáž oplechovania parapetov 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ 
plechu

0,000
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Zmluva o dielo č. 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)                                      

v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
Názov organizácie:    Obec Veľké Chlievany 
Sídlo:      Veľké Chlievany č.80, 956 55 Veľké Chlievany 
Štatutárny zástupca:    Bc. Zuzana Flórová 
IČO:      00311260 
Číslo účtu:     SK34 0900 0000 0000 3852 1098 
Banka:      Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu:                                             SK33 5600 0000 0007 2223 2006   
Banka:                                                            Prima banka Slovensko, a.s. 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 
Zhotoviteľ:      
Názov organizácie:     
Sídlo:        
IČO:       
DIČ:                                                                
Číslo účtu:      
Banka:       
 
Registrácia:  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“): 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť zákazku: „Rekonštrukcia budovy kabín                 
č. 195 v športovom areáli” a to v rozsahu výkaz výmer ktorý bol súčasťou súťažných podkladov 
k verejnému obstarávaniu - zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác vrátane 
materiálu s dopravou (ďalej len predmet zmluvy).                           
 
2. Miestom vykonania diela je stavba so súpisným číslom 195 (ďalej ako stavba) postavená na 
zemskom povrchu v obci Veľké Chlievany evidovanej v okrese Bánovce nad Bebravou, KÚ Veľké 
Chlievany na liste vlastníctva č. 186, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 228/29 o výmere 114 m², 
evidovanom v KN register C v okrese Bánovce nad Bebravou, obec Veľké Chlievany, KÚ Veľké 
Chlievany (ďalej ako miesto vykonania diela), druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, právny 
vzťah k pozemku nie je evidovaný na liste vlastníctva.   
 
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: „dielo“) 
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebného zákona) a súvisiacich STN, v rozsahu uvedenej v ods. 1 tohto článku a na základe 



právoplatných a vykonateľných rozhodnutí príslušných správnych orgánov vydaných v súvislosti 
s dielom, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo . 
 
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v zákazke s nízkou hodnotu na uskutočnenie 
stavebných prác: „Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli” Táto ponuka je  
archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto dokumenty (tzn. 
súťažné podklady a cenová ponuka sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám 
navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.      

 
Článok III. 

Vykonanie a odovzdanie diela 
1.  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných 
a odborne spôsobilých zamestnancov za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. 
Zhotoviteľ vykoná dohodnutý predmet zmluvy samostatne a pri určení spôsobu jeho vykonania je 
viazaný rešpektovať pripomienky objednávateľa. 
 
2. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá 
v cene za vykonanie uvedenej v cenovej ponuke. 
 
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 15.11.2020 a najneskôr v tento deň ho aj odovzdá 
objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať 
a odovzdať aj pred týmto termínom.  
 
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú súčinnosť, 
najmä umožniť zhotoviteľovi potrebný prístup k stavbe, v ktorej má byť dielo vykonané. V prípade, ak 
objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením 
svojho záväzku vykonať a odovzdať dielo, a to počas celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní 
so splnením svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť.                                                                                                       
 
5. Miestom odovzdania diela je miesto vykonania diela uvedené v článku II ods. 2  v tejto zmluve.                     
 
6. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa 
s ním. Ak má vykonané dielo vady za ktoré zhotoviteľ zodpovedá je z tohto dôvodu povinný 
bezodplatne ich odstrániť. V prípade, ak má vykonané dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu 
objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo. Objednávateľ má právo kedykoľvek 
vykonávané práce kontrolovať.              
 
7. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu s odovzdaním stavebného denníka opatrený podpisom stavebného dozoru.  
Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  č.50/1976 
Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 
stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie 
tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej 
dokumentácie s priebežným potvrdzovaním stavebného dozoru objednávateľa. V stavebnom denníku 
musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich 
vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, 
považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 
 
8. Bez písomného potvrdenia objednávateľa nie je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať. 



 
9. Po vykonaní diela zhotoviteľ odstráni vzniknutý odpad a nečistoty, v prípade ak svojou prácou dôjde 
k znehodnoteniu okolia stavby,  je zodpovedný to dať do pôvodného stavu. 

 
Článok IV. 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 
1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním 
hotového diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa, ktorého vlastnícke práva          
k dielu aj počas jeho odovzdania zhotoviteľovi sú nedotknuteľné.   
 

Článok V. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s predloženou  
cenovou ponukou, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako pevná zmluvná cena diela, nemenná, 
konečná a predstavuje cenu v € bez DPH ...............................................    
DPH ........................................................ a celkovú cenu s DPH  ....................................... 
slovom........................................... Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Objednávateľ nie je platca DPH. 
 

Článok VI. 
     Platobné podmienky 
1. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela (t.z. až po 
ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov 
a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých vád a nedorobkov a protokolárnom prevzatí diela 
objednávateľom). Zhotoviteľ vystaví a doručí v dvoch exemplároch faktúru objednávateľovi do 15 dní 
po riadnom a úplnom dodaní celého diela.   
 
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. 
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať predpísané náležitosti,  objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
3. Predmet zmluvy bude financovaný poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 
Slovenskej republiky uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.                   
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ a z rozpočtu 
objednávateľa.   
 
4. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
Článok VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok (ak sa 
vyžadujú k riadnemu používaniu diela v zmysle platných právnych predpisov). Vzájomne                  
a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.  



 
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia 
diela k záverečnému prevzatiu. 
 
3. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po 
dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých 
prípadných vád a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých prípadných zistených vád a nedorobkov 
však nie je dielo považované za riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje 
najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie 
objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ 
povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané. 
 
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné 
k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN 
noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo. Kvalitu preukázať certifikátom 
preukázania podľa ustanovenia §21 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. V prípade 
nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. Všetky tieto doklady 
a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku 
a musí byť doložený preklad do slovenského alebo českého jazyka).  
 
 

Článok VIII. 
Záručná doba a vady diela 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a to aj vtedy, 
keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je min. 36 
mesiacov podľa § 563 odst.2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka a začína plynúť od okamihu 
odovzdania diela. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami, ktoré objednávateľ vytkne 
zhotoviteľovi v odovzdávanom a preberacom protokole, dohodnutá záručná doba na dielo začne plynúť 
až odo dňa odstránenia týchto závad. 
 
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne 
upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  
 

4. Objednávateľ je povinný reklamovať zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do šiestich mesiacov od zistenia vady.  
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky 
možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 
 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak 
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

 

Článok IX. 
Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé 
a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny 
štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“). Za vis major  sa považujú aj 
nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých objektívne nie je možné zhotovovať dielo, 
resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola ohrozená kvalita diela. V prípade času trvania skutočnosti 



označenej ako vis major sa plnenie diela dočasne pozastaví, musí však byť o ich výskyte urobená 
zmienka v stavebnom denníku, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania 
skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynulo ďalej s tým, že nadväzujú na 
časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. 
 
2. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne 
plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. O týchto 
skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú 
dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
 

Článok X. 
                                                 Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma  zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v platnom znení 
a) Obec Veľké Chlievany zverejní na webovom sídle obce, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže 
účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných  oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia 
pri podpise tejto zmluvy.  
 
 5.  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluvné podmienky zodpovedajú ich slobodnej vôli, zmluvu 
uzatvárajú dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpisom. 
 
6. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a Občianskeho zákonníka. 
 
 
 
 
Vo ........................................, dňa ........................ 
 
 
Objednávateľ:                                                                                Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
____________________________________                              ________________________________                   
               Bc. Zuzana Flórová                   
                   starostka obce 



Príloha č. 3  
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
uchádzač: 
 
 
................................................................................................................................................ 

(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 
  

 
 

týmto vyhlasuje, že 
 

 
 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 
Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé  
alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim 
právnym následkom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
V......................... dňa...........................                       ..................................................  
                               meno, priezvisko  

              uchádzača alebo oprávnenej osoby
1 

 
                  
 
 
 
 
 

                                                            

1
  �

 povinné 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka Juraj Graňačka JUPEGRA

Názov uchádzača: Juraj Graňačka JUPEGRA 
Dodávateľ nie je platca DPH

IČO: 41789491

Sídlo: Pravotice 128, 95635 Pravotice, SK

Kontakt: Juraj Graňačka (+421903779096 - juraj.granacka@gmail.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: juraj.granacka@gmail.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 22.7.2020 21:11

Výsledná cena: 26779,76 € (DPH sa neuplatňuje)   (Cena ponuky: 26779,76 € )

 

Zákazka:

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

Zadávateľ: Obec Veľké Chlievany (Veľké Chlievany) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobrý deň, v prílohe posielam cenovú ponuku na predmet zákazky "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli" s
predpokladanou hodnotou zákazky: 22413,00 EUR bez DPH. Nakoľko nie som platcom DPH, predkladám ponuku s konečnými cenami. S
pozdravom Graňačka

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Zadanie Objekt - 01 Vnútorné stavebné úpravy CELOK 1,000 13898,96  13898,96  13898,96

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

2
Zadanie Objekt - 02 Zateplenie CELOK 1,000 12880,80  12880,80  12880,80

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

Cena spolu:   26779,76 €

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č.3_Cestne vyhl.uchadzaca_JUPEGRA.pdf Iné 22.7.2020 232,5 kB

Príloha č.1_súhrnný list stavby_JUPEGRA.pdf Iné 22.7.2020 3,2 MB

Príloha č.2_Zmluva o dielo_JUPEGRA.pdf Iné 22.7.2020 2,4 MB

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.6061

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

Interné číslo zákazky: 1/2020/000194

Zverejnená: 10.7.2020

Ukončená: 26.7.2020

Predpokladaná hodnota: 22413,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 07. 2020 - 11. 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 26.7.2020 0:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Veľké Chlievany

IČO / DIČ / IČDPH: 00311260 / 2021054332 / neplatca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci poskytnutia dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu
vlády Slovenskej republiky zo dňa 10. septembra 2019 ===

1. Názov predmetu zákazky: "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli“
Zákazka sa skladá z dvoch stavebných objektov (SO-01 a SO-02):
Objekt - 01 Vnútorné stavebné úpravy 
Objekt - 02 Zateplenie
Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

2. Druh zákazky: 
Zákazka na poskytnutie stavebných prác s dodaním stavebného materiálu.

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo. 
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - PRÍLOHA č. 2. Tento návrh je záväzný a zmluvné
strany sa 
od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.Verejný obstarávateľ upozorňuje, že
zmluva o dielo medzi Obstarávateľom (Objednávateľom) a Dodávateľom (Zhotoviteľom) nadobudne
účinnosť od podpisu deň po zverejnení na webovom sídle obce www.velkechlievany.com.

4. Postup verejného obstarávania:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3
písm. f) 1, 
ide o zákazku s nízkou hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona o verejnom
obstarávaní.

5. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.

6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
Cieľom projektu/zákazky je rekonštrukciou budovy kabín č. 195 zlepšiť jej technický, hygienický stav a tým
podporiť amatérsky šport, Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany, deti a mládež - Plameň. Podporiť
infraštruktúru, ktorá aj v budúcnosti bude slúžiť prevažne miestnemu obyvateľstvu a bude dostupná
širokej verejnosi. Zvýšiť hodnotu majetku vo vlastníctve Obce Veľké Chlievany LV č. 186 nachádzajúcej sa
na parcele 
č. č. 228/29 o výmere 114 m2, evidovanom v KN register C v okrese Bánovce nad Bebravou, obec Veľké
Chlievany, KÚ Veľké Chlievany, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, právny vzťah k pozemku
nie je evidovaný na liste vlastníctva. Obec Veľké Chlievany je v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Rekonštrukcia budovy kabín bude pozostávať s dodávky a montáže WC kompletu vrátane rozvodu vody,
sprchového kúta, vykurovacieho telesa s napojením na existujúci rozvod, keramickej dlažby, obkladov



Opis zákazky

sprchového kúta, vykurovacieho telesa s napojením na existujúci rozvod, keramickej dlažby, obkladov
stien, kuchynskej linky; oprava vnútorných a vonkajších omietok, podláh, okna, výmeny vnútorných dverí a
zateplenia budovy - t. j. 
- z objektu 01 vnútorné stavebné úpravy: úpravy povrchov, podlahy, osadenie a ostatných konštrukčných
prác, Izolácie proti vode a vlhkosti, Zdravotechnika vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, zariaď.
predmety, konštrukcie stolárske, podlahy z keramických dlaždíc, povlakové podlahy, dokončievacie práce
a obklady, dokončievacie práce maľby, vyspravenie omietok, príprava podkladu 
- z objektu 02 - zateplenie: zateplovacím systémom s vonkajšou omietkou. Bližšie určenie v cenovej
ponuke.

7. Osobitné požiadavky:
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostkou
obce mobil: 0911 424 717. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na
zhotovenie diela, 
najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou objednávky, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky
nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný
obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Veľké Chlievany
Termín dodania: od 07/2020 do 11/2020

9. Predpokladaná hodnota zákazky:
- je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške pre zadanie
- objekt 01 - Vnútorné stavebné úpravy bez DPH 11 669,78 € s DPH 14 003,74 € 
- objekt 02 - zateplenie bez DPH 10 743,21 € s DPH 12 891,85 €. 
Spolu za celú zákazku cena bez DPH 22 412,99 € a cena s DPH je vo výške 26 895,59 €. 
Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.

10. Financovanie: Predmet zákazky bude financovaný poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ a z rozpočtu verejného
obstarávateľa. 

11. Podmienky účasti: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť medzi viacerých uchádzačov.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

12. Obsah ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky
priložil nasledovné dokumenty:
-Prílohu č.1 - vyplnený Súhrnný list stavby s krycím listom rozpočtu s nacenenými jednotlivými položkami 
-Prílohu č. 2 - doplnený návrh zmluvy o dielo 
-Prílohu č. 3 - vyplnené čestné vyhlásenie k účasti vo VO 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č.
18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene
EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, navrhovaná zmluvná cena s DPH a DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v rozpočte a nevypĺňa položky bez DPH.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

14. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 26.07.2020 
b) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako
vyplnené doklady osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

Opis



d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú
zahrnuté do súťaže, a nebudú vyhodnocované.

15. Lehota viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do
31.12.2020.

16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet po ukončení
lehoty
na predkladanie cenových ponúk.
Vyhodnotenie príde uchádzačom formou e-mailu do 28.07.2020 vrátane.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači formou e- mailu oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Úspešný uchádzač vrátane
subdodávateľov
je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
a) Poskytovateľ účelovej dotácie uvedený v bode č. 10 a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom s DPH v €.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Zadanie Objekt - 01 Vnútorné stavebné úpravy 1,000 CELOK 13898,96 € 13898,96 €

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

2
Zadanie Objekt - 02 Zateplenie 1,000 CELOK 12880,80 € 12880,80 €

Príloha č. 1_ Súhrnný list stavby s Krycím listom rozpočtu.xls

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

buchel.marian@gmail.com 10.7.2020

juraj.granacka@gmail.com 10.7.2020

jopa.nm@centrum.sk 10.7.2020

kobida@atlas.sk 10.7.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Juraj Graňačka JUPEGRA 41789491 22.7.2020 21:11 26779,76 neplatca

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Juraj Graňačka JUPEGRA 41789491 26779,76 neplatca

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.



Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Juraj Graňačka JUPEGRA

IČO / DIČ / IČDPH: 41789491 /         / neplatca DPH

Sídlo: Pravotice 128, 95635 Pravotice, SK

Kontakt: Juraj Graňačka (+421903779096 - juraj.granacka@gmail.com)

Výsledná cena: 26779,76 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 26779,76 €)

Sprievodný text k ponuke

Dobrý deň, v prílohe posielam cenovú ponuku na predmet zákazky "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli" s
predpokladanou hodnotou zákazky: 22413,00 EUR bez DPH. Nakoľko nie som platcom DPH, predkladám ponuku s konečnými cenami. S
pozdravom Graňačka

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Zadanie Objekt - 01 Vnútorné stavebné úpravy CELOK 1,000 13898,96  13898,96

2 Zadanie Objekt - 02 Zateplenie CELOK 1,000 12880,80  12880,80

Cena spolu:   26779,76 €

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKÁCIA
 

 



Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.júla 2020 12:13

Komu: buchel.marian@gmail.com

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli" s predpokladanou hodnotou zákazky: 22413,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 26.07.2020.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqbc0h0wtvdolDoyA5t6oZXTIo8JoD5B1hxVA

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqbc0h0wtvdolDoyA5t6oZXTIo8JoD5B1hxVA


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.júla 2020 12:13

Komu: juraj.granacka@gmail.com

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli" s predpokladanou hodnotou zákazky: 22413,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 26.07.2020.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqbcEUzxQWAwkZGKSePxp7nbEq8JoD5B1gqgg

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqbcEUzxQWAwkZGKSePxp7nbEq8JoD5B1gqgg


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.júla 2020 12:13

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Obec Veľké Chlievany" oslovuje na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky "Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli" s predpokladanou hodnotou zákazky: 22413,00 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 26.07.2020.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqbcEczu5vgjFWawH1AXIoPnCr8poD5B1iSrw

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqbcEczu5vgjFWawH1AXIoPnCr8poD5B1iSrw


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 10.júla 2020 12:13

Komu: jopa.nm@centrum.sk

Predmet: Dopyt - Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

 

Obec Veľké Chlievany Vás, prostredníctvom nákupného softvéru TENDERnet,
žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Obec Veľké Chlievany
Názov       |   Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   22413,00 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   26.07.2020
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Stavebníctvo 
| S02 – Stavebné práce 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ OPIS
ZÁKAZKY

 

CHCEM PREDLOŽIŤ
PONUKU

Predloženie ponuky je bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE SA

Registrácia je úplne bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqYfIX9IeBiuok7nyunFj6n7Eq8JoD5B1jL7Q
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqS0BNqYfIX9IeBiuok7nyunFj6n7Eq8JoD5B1jL7Q
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.júla 2020 00:00

Komu: buchel.marian@gmail.com

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Veľké Chlievany čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.júla 2020 00:00

Komu: jopa.nm@centrum.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Veľké Chlievany čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 25.júla 2020 00:00

Komu: kobida@atlas.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Obec Veľké Chlievany čoskoro uplynie lehota na predkladanie
ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.júla 2020 00:00

Komu: juraj.granacka@gmail.com

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka od obstarávateľa Obec Veľké Chlievany s názvom: Rekonštrukcia budovy
kabín č. 195 v športovom areáli bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

Odkaz na zákazku v systéme TENDERnet:
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/cqS0BNqaPL1y0GupMY32EJk
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 26.júla 2020 00:00

Komu: velkechlievany@velkechlievany.com

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli bola práve ukončená a
vyhral dodávateľ: Juraj Graňačka JUPEGRA.

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6061

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6061
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.6061

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

Interné číslo zákazky: 1/2020/000194

Zverejnená: 10.7.2020

Ukončená: 26.7.2020

Predpokladaná hodnota: 22413,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 07. 2020 - 11. 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 26.7.2020 0:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Zadávateľ

Firma Obec Veľké Chlievany

IČO / DIČ / IČDPH: 00311260 / 2021054332 / neplatca DPH

Adresa Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany, SK

Kontaktná osoba Bc. Zuzana Flórová, 0911 424 717, velkechlievany@velkechlievany.com

Info: ceny ponúk sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu

10.07.2020 12:10:20 Nakupca Nakupca Obec Veľké
Chlievany

Zverejnenie zákazky 'Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli'
na portáli www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 26.7.2020 0:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: nie
Anonymná: áno (1.stupeň)

10.07.2020 12:13:53 Zakazka Nakupca Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
buchel.marian@gmail.com, BUCHEL spol.s.r.o.

10.07.2020 12:13:54 Zakazka Nakupca Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
juraj.granacka@gmail.com, Juraj Graňačka JUPEGRA

10.07.2020 12:13:54 Zakazka Nakupca Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
kobida@atlas.sk, TRIA RD s. r. o.

10.07.2020 12:13:55 Zakazka Nakupca Obec Veľké
Chlievany

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
jopa.nm@centrum.sk, (neregistrovaný)

16.07.2020 21:18:42 Zakazka Uchadzac
Juraj
Graňačka
JUPEGRA

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet zobrazení
za obdobie zverejnenia: 4

22.07.2020 20:48:36 Zakazka Uchadzac
Juraj
Graňačka
JUPEGRA

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 4

22.07.2020 21:11:50 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Juraj Graňačka JUPEGRA sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 26779,76 € (neplatca).

25.07.2020 00:00:21 Zakazka System TENDERnet Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho kola'
nasledovným príjemcom:

26.07.2020 00:00:00 Zakazka System TENDERnet Vyhodnotenie zákazky

26.07.2020 00:00:13 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
juraj.granacka@gmail.com, Juraj Graňačka JUPEGRA



26.07.2020 00:00:13 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
velkechlievany@velkechlievany.com, Obec Veľké Chlievany

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu Názov zdroja Popis auditu
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Veľké Chlievany Dátum: 03.06.2020

Objednávateľ: IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miloš Jakal IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 22 412,99 4 482,60

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
IM0520-1

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

22 412,99
0,00

22 412,99

20,00% 0,00 0,00

EUR 26 895,59
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Kód: IM0520-1

Stavba:

Miesto: Veľké Chlievany Dátum: 03.06.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

01 Vnútorné stavebné úpravy

12 891,8510 743,2102 zateplenie

22 412,99 26 895,59

14 003,7411 669,78

22 412,99 26 895,59

0,00 0,00

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

Ing. Miloš Jakal
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:Ing. Miloš Jakal 

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

01 - Vnútorné stavebné úpravy

03.06.2020

11 669,78
0,00

11 669,78

0,00 0,00

11 669,78 2 333,96

14 003,74
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    766 - Konštrukcie stolárske

    771 -  Podlahy z dlaždíc  keramických

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

11 669,78

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

01 - Vnútorné stavebné úpravy

53,55

1 065,61

03.06.2020

Ing. Miloš Jakal

877,74
114,77

762,98

10 792,04

500,00

884,06

160,42

4 718,23

1 729,07

1 025,83

655,28

0,00

11 669,78
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612425921 m2 0,630

2 K 625250516 m 23,800

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 K 965043341 m3 4,180

4 K 971033541 m3 0,160

5 K 979011111 t 9,496

6 K 979081111 t 9,496

7 K 979081121 t 94,960

8 K 979082111 t 9,496

9 K 979089012 t 9,496

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10 K 711211001 m2 7,850

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

11 K 721170032 súb. 1,000

12 K 721229013 ks 1,000

13 M 5528158017 ks 1,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 K 722171112 súb. 1,000

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

15 K 725119400 ks 1,000

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

01 - Vnútorné stavebné úpravy

ROZPOČET

03.06.2020

Ing. Miloš Jakal

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 
alebo dverného hladká

10,429 6,570

Systém BASF Therm - butylová izolačná páska 
Prince Color IZOL Butylband 

4,546 108,195

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 
mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t

60,918 254,637

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t

55,317 8,851

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

9,250 87,838

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,750 92,586

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,320 30,387

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

8,100 76,918

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), ostatné

22,300 211,761

Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber - 
Terranova, náter na vnútorne použietie, 
weber.akryzol vodorová

6,822 53,553

Kanalizačné práce dopojenie nových 
zariaďovacích predmetov D+M

500,000 500,000

Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 
1000 mm pre montáž do stredu

21,386 21,386

Sprchový žľab stred 1000 mm 270x 100x 82 
obj.č. 154.103.00.1 GEBERIT Uniflex

544,220 544,220

Vodoinštalačné práce dopojenie nových 
zariaďovacích predmetov D+M

500,000 500,000

500,000

Montáž záchodovej misy volne stojacej s 
zvislým odpadom

26,234 26,234

11 669,784

877,743
114,765

762,978

10 792,041
53,553

1 065,606

884,059
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 6423463800 ks 1,000

17 K 725291113 súb. 4,000

18 K 725319112 súb. 1,000

19 M 5523155200 ks 1,000

20 K 725819201 súb. 6,000

21 M 5514014300 ks 6,000

22 K 725829201 ks 1,000

23 M 5514671040 ks 1,000

24 K 725849201 ks 2,000

25 M 5514367400 ks 2,000

    766 - Konštrukcie stolárske

26 K 766621400 m 3,000

27 M 6114107400 ks 1,000

28 K 766694111 ks 1,000

29 M 6119000400 m 1,000

    771 -  Podlahy z dlaždíc  keramických

30 K 771415004 m 117,810

31 M 5976498290. m2 13,000

32 K 771575109 m2 154,800

33 M 5976498300 m2 160,000

    776 - Podlahy povlakové

34 K 776992200 m2 154,840

35 K 776990105 m2 154,800

36 K 776990110 m2 154,840

37 K 776992127 m2 154,840

    781 - Dokončovacie práce a obklady

38 K 781441017 m2 24,120

39 M 5976582000 m2 25,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

40 K 784418011 m2 60,000

41 K 784452463 m2 208,230

Misa záchodová farebná 2 vnútorný zapustený 
odpad 615x370x395 V

55,312 55,312

Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
drobné predmety (držiak na WC-papier, 
mydelnička)

5,656 22,624

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
hranatých, s rozmerom  do 600 x 600 mm, bez 
výtokových armatúr 

10,980 10,980

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
nástennej pákovej, alebo klasickej

6,769 6,769

Kuchynský drez Alveus  na dosku CLASSIC 20 
nerez 600x600-155,1xL/P/(28076/06765)

77,761 77,761

Montáž ventilu nástenného G 1/2 4,061 24,366

Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)

11,002 33,006

Drezová nástenná batéria LOGO NEO  DN 15 
379240575

75,249 75,249

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 
klasickej

2,677 5,354

Plastové okno  H/B 600/900 mm SALAMANDER 
jednokrídlové otváravo-sklopné

104,879 104,879

Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 
mm, dĺžky do 1000 mm

4,241 4,241

Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm

18,293 18,293

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 
300 x 80 mm

2,270 267,429

Dlaždice keramické 300x300 13,200 171,600

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
veľ. 300 x 300 mm

14,000 2 167,200

Dlaždice keramické 300x300 13,200 2 112,000

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou 
na betón

3,356 519,643

Vysávanie podkladu pred kladením  podláh 0,838 129,722

Penetrovanie podkladu pred kladením 
povlakovýck podláh

0,646 100,027

Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 
mm

6,327 979,673

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 
kladených do malty veľ. 300x200 mm

24,486 590,602

Obkladačky keramické glazované jednofarebné 
hladké B 300x200 Ia

17,409 435,225

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku   

0,614 36,840

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané jednonásobné tónované s 
bielym stropom na podklad hrubozrnný  výšky 
do 3, 80 m   

2,970 618,443

4 718,229

1 729,065

1 025,827

655,283

160,419

Sprchová batéria  ADLON 256,234 512,468

Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia 
výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm

11,157 66,942
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávate : I O:
I O DPH:

Zhotovite : I O:
I O DPH:

Projektant: I O:
I O DPH:

Spracovate : I O:
I O DPH:Ing. Miloš Jakal 

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovate

Dátum a podpis: Pe iatka Dátum a podpis: Pe iatka

Objednávate Zhotovite

Dátum a podpis: Pe iatka Dátum a podpis: Pe iatka

KRYCÍ LIST ROZPO TU 
Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli

02 - zateplenie

03.06.2020

10 743,21
0,00

10 743,21

0,00 0,00
10 743,21 2 148,64

12 891,85

Strana 1 z 4
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávate : Projektant:
Zhotovite : Spracovate :

1) Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV
    764 - Konštrukcie klampiarske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 743,21

REKAPITULÁCIA ROZPO TU

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

02 - zateplenie

03.06.2020

Ing. Miloš Jakal

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

10 524,38
8 516,55

2 007,84

218,82
218,82

0,00

10 743,21
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávate : Projektant:
Zhotovite : Spracovate :

P Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622451070 m2 234,341

2 K 620991121 m2 18,990

3 K 622472001 m2 234,341

4 K 625250063 m2 223,213

5 K 622462572 m2 223,213

6 K 625250068 m2 11,128

7 K 622462572 m2 11,128

8 K 622481123 m2 4,600

9 K 629451111 m 13,600

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 K 941941042 m2 293,700

11 K 941941292 m2 293,000

12 K 941941842 m2 293,700

13 K 953996131 m 30,000

14 K 953996131. m 26,400

15 K 953996121 m 41,600

16 K 953996141 m 15,200

17 K 999281211 sub 1,000

PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV
    764 - Konštrukcie klampiarske

03.06.2020

ROZPO ET

Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli 

02 - zateplenie

Vyspravenie omietok vonkajších stien 5-10% 1,400 328,077

10 743,207

10 524,383
8 516,545

Ing. Miloš Jakal

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami 
a zárub ami, zábradlí, oplechovania, at . 
zhotovené z lešenia akýmko vek spôsobom

0,950 18,041

Príprava podkladu, penetra ný náter 0,800 187,473

Zateplenie vonkajších stien kontaktným 
zatep ovacím systémom PCI  z EPS hr.50 mm

20,000 4 464,260

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
silikónová Price Color Multiputz ZS - PCI hr.zrna 
2,0 mm

13,600 3 035,697

Zateplenie ostenia kontaktným zatep ovacím 
systémom PCI - dosky z EPS hr. 30 mm

25,200 280,426

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
silikónová Price Color Multiputz ZS - PCI hr.zrna 
2,0 mm

13,600 151,341

Diagonálne zosilnenie výstužnej sie ky v oblasti 
rohov otvorov

6,850 31,510

Vyrovnávacia vrstva z akejko vek cementovej 
malty pod parapety šírky do 150 mm

1,450 19,720

Montáž lešenia ahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 
10 do 30 m

1,700 499,290

Príplatok za prvý a každý alší i za atý mesiac 
použitia lešenia ahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 
do 30 m - nastavi  výmeru pod a po tov 
mesiacov realizácie

1,050 307,650

Profil uzatvárací s odkvapovým nosom 2,080 31,616

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších 
pláš ov doterajších objektov výšky do 25 m

650,000 650,000

Rohový profil s integrovanou tkaninou - ostenia 
okná

1,930 50,952

Profil okenný, dverový - APU lišta 2,100 87,360

2 007,838

218,824
218,824

Demontáž lešenia ahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
nad 10 do 30 m

1,100 323,070

Profil ochranný rohový so sie ovinou - nárožia - 
dopo ita  výmeru manuálne

1,930 57,900
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P Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 764410270 m 13,600

19 K 764410850 m 13,600Demontáž oplechovania parapetov 0,890 12,104

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ 
plechu

15,200 206,720
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TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
 

 



Tcs竜 咎喘越籟瘍』はゆ悠灘眼鯰籟⑬轟艤

Nうzov zttkazky:Reko隅懲t幹霰靴c:象 bじ:議ovy kablnこ.195 v ζportovon■ areili

Nレもie uvedcn6 podm enky uvedenё  v usセ〕Юveni§ 2 ods 5 pttnl o)aノO stt vymedzenё kumttat～ nym spOsobom a p‖
"teste bttn可

dostし lprlost' 1〕 lusi byぜ napineritl kai」 さz uveder,CI,podnn ernokl

V pripade, ak sir odpovecle r.ra otazi<y a. 1 - 3 AliO, je rlo2n6 uviest', 2e predmet zAkazky )e v danom dase beZne dostupnf na trhu"

Ni25ie uveclr:rri: podmierrky uveden6 v ustanoverri g 2 ods. 6 a7 Z,/O stanovujti podporn6 pravidlo, k1or6 by malo ul'ahdit'spravnu
kategorzaclu r,,r vzt'ahu k be2nej dostupnosti na trnLr:

V priparie, ak s'ir oclpovede na otizky i. 4 - 5 Ai.iiJ, je pravdepodobn6, 2e predmel zAkazk:y )e v danom dase be2ne dostupny na trhu"

ね W匡
ざ

tu神ゾ組 。中 1嵯腕 た由 赫

`
Nie beZne dostupnV/5 tovar, slu2ba alebo stavebn6
praca

Obstardv:atel'uvedie konkretne dovody, na zaklade l<torych forrluloval svoje odpovede k podmienkam 6. 1 ai 3 vo vzt'ahu k dan6mu
predmeiir ziikazky.

Od6vodnenie:

Vzhl'adornnapredpokladan[r hodnotuzAkazky,ktorajeniZSiaakoflnandnylimituveden!v$5ods.3pism.fll,ideozdkazkusnizkou
hodnolu, khicj postLrp zadirvania je uvedeny v $ 1 1 7 zakona. RekonStrukcia budorl' kabrn c. I 95 \' spo]'to\.om arciili buJe pozostdvat

aJu, ziile plenr s voir liaiiou or.nielkon.

Vo Velli,i.ch Chlievanoch, dna il9. ( );.2t)2()

Tovary stavebn6 prSce alebo sluZby na trhu ハno Nle

|
nie sLi ,,,i,riban6, posky,tovan6 alebo uskr:toiirovan6 na zAklade Specificklch a pre danii pripad
jedirrtinych poiiadaviek

X

2
sl i:olrjkan6 v podobe, v ktorej si be;z viiilch uprav ich vlastnosti alebo prvkov aj dodan6,
pc:xylrrrle alebo uskutodrren6 - i. j. neboli inecifikovane jedinednri po2iadavky

X

3

sii v porjobe, v akej sri dodAvan6, poskyiovane alebo uskutocnovanti pre verejn6ho obstardvatel'a a

ol:staravatel'a, dod6vanti, posklovan6 alebo uskutodnovan6 aj pre spotrebitel'ov a in6 osoby na

triru * l. 1. nebolo potrebn6 lcir upravit'(ich vlastnosti, podobu)
X

Tovary, stavei:n* pr.6ce alebo sluibyna trhu Ano Nle

sl r-iri;r16 na uspokojenie beZnych previdzliovyclr pr:trieb X

5 sir spctrebn6ho charakteru X

7,az.tna Il[iror.iPredlo芝 レ131



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
 

 




