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Obecný úrad, Veľká Lehota 52, 966 41 okres Žarnovica  
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045/6726148 VÚB Nová Baňa 00321061 obecvelkalehota@nbsiet.sk 
Tel./fax 1434837953/0200                                                             Web:    
045/6726149                                                                                                             www.velkalehota.eu   

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
                                                                                                
1. Predmet zákazky  
„Oprava fasády a náter strechy Domu smútku Veľká Lehota“ 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota 
IČO: 00321061, DIČ: 2021111499 
 
3. Opis predmetu zákazky  
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác–oprava fasády a náter strechy Domu smútku 
v Obci Veľká Lehota.  
Vonkajšie úpravy – náter zámočníckych profilov, náter plechovej krytiny a náter fasády (brizolitová 
omietka). 

Pol. 

rozp. 

číslo

Číslo a 

položka 

katal.

Číselný 

kód 

položky Skrátený názov položky (etapy)

Merná 

jednotka Množstvo

Cena za 

jednotku 

bez DPH v 

€

Cena 

spolu bez 

DPH v €

Úprava povrchov

1 1161099 1111
Zakrytie okenných a dverných 
otvorov (fóliou) m2 45,83

2 1161099 1111
Zakrytie  okapových betónových 
chodníkov (lepenkou) m2 60

3 1462246 1511 Oprava brizolitovej omietky m2

1

4 1462290 9010
Očistenie - vyfúkanie vysokým 
tlakom m2 230,55

5 1162249 1308+06

Náter brizolitu - 1x penetrácia 
(TERANOVA, príp. ekvivalent, 2x 
náter (SYLIKAT príp. ekvivalent) m2 230,55

6 1162242 7721
Úprava špaliet vrátane penetrácie 
(omietka jednovrstvová hladká) m2

11,24

Ostatné konštrukcie

1 394194 1031 Montáž lešenia do 10 m m2 275,55

2 394194 1191 Príplatok - 1 mesiac nájom m2 275,55

3 394194 1831 Demontáž lešenia m2 275,55

Nátery

1 78352 1900
Náter klampiarskych výrobkov 
(šedá), syntetický, 1x m2 280

2 78362 6200
Náter palubovky, 2x Luxol, príp. 
ekvivalent m2 14

3 78322 5900
Náter zámočníckych profilov, 
syntetický, (červená), 1x email m2

113,8
SPOLU
DPH 20%  

 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
Zákazka sa požaduje zabezpečiť celá. 
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5. Lehota na predkladanie cenovej ponuky  
Lehota na predkladanie cenových ponúk je: 29.04.2016 do 12,00 h. 
 
7. Spôsob predloženia cenovej ponuky  

- elektronickou poštou na adresu: obecvelkalehota@nbsiet.sk 
- poštou na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota,  

- osobne do podateľne Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota.  
 
V prípade, že si uchádzač zvolí spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne, je potrebné ponuku 
doručiť v zalepenej obálke, na ktorej musí byť uvedené:  
- názov a adresa verejného obstarávateľa,  

- obchodné meno a adresa uchádzača,  

- heslo „Oprava Domu smútku - NEOTVÁRAŤ“.  

 
8. Predpokladaná cena predmetu zákazky  
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať 
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky (dodanie na miesto určenia, obaly, zber a 
ekologická likvidácia prázdnych obalov, ...).  
Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o 
predpokladanej navrhovanej cene. 
 
9. Kritérium hodnotenia  
Najnižšia cena.  
 
10. Vystavenie objednávky  
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku(y) úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu na 
predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa.  
Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v 
prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.  
 
11. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  

a) tovar a služby budú objednané verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe písomnej 
objednávky,  

b) predpokladaný termín na uskutočnenie zákazky vrátane prác je do 31.05.2016, 
c) miesto uskutočnenia prác a dodania tovaru: Obec Veľká Lehota 

d) na tovar aj práce dodané na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra,  

e) faktúry zasielať na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota 

f) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  

g) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 14 dní od jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  
 
13. Zákazka sa týka:  
projektu financovaného z prostriedkov rozpočtu obce Veľká Lehota, v prípade získania dotácie z 
Ministerstva financií SR aj z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
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14. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk,  

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
 
 
 
        Marta Šmondrková 
            starostka obce 
 


