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Výzva na predloženie ponuky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

Výzva na predloženie ponuky sa vyhlasuje / zadáva pre: 

X 
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) (ďalej len verejný 

obstarávateľ) 

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO NIE  
 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Olešná  
Poštová adresa Olešná 493 
Mesto Olešná 
PSČ 023 52 
IČO 00314161 
Kontaktná osoba Štefan Cudrák 
tel. č.  041 / 434 61 21,123,126 
e-mail urad@obecolesna.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

http://www. obecolesna.sk 

 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného 

obstarávania:  

 

Obchodné meno:   EUROKONZULT, s.r.o. 

V zastúpení:         Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, konateľ 

Sídlo:     Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina    

IČO:    36433306 
IČ pre DPH:   SK202239019 
Telefón:                     +421 903804008 

Email:                       drahoslorinc@stonline.sk 
 

2. Identifikácia projektu 
 

Názov projektu - 
Číslo ITMS2014+ - 

Operačný program 
 

- 
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3. Názov zákazky  
„Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice.“ 

 

4. Druh zákazky  
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 
 

5. Stručný opis predmetu zákazky  
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a energetické hodnotenie hasičskej zbrojnice, ktorá je 

súčasťou objektu Obecného úradu v obci Olešná. Predmetom zmeny stavby sú stavebné 

úpravy objektu vedúce vyhovujúce súčasným požiadavkám, ide o rekonštrukciu garáže a veže 

na sušenie hadíc a výmena strešného plášťa a krovu na veži, zhotovenie dverných otvorov do 

miestnosti č.1.04. a č. 1.05. 

Stavba sa nachádza v obci Olešná na parcele č. 270/2 s popisným číslom 196. Prístup na 

parcely je z priľahlej obecnej komunikácie s p. č. 270/15  a z parcely č. 270/1. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
45216121-8  

 

Stavebné práce na objektoch hasičských staníc  

 

 

7. NUTS kód 
SK031 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu 

stavby – 53 569,74 Eur bez DPH 
 

9. Termín uskutočnenia:  
Najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska.  
 

10. Rozsah predmetu zákazky. 
 

10.1 Základné charakteristiky – starý stav 

Hasičská zbrojnica je 1 -podlažný objekt členitého tvaru. Maximálne rozmery riešenej časti 

budovy sú 12,55 x 19,43 m. Objekt nie je podpivničený. Objekt je zhotovený z tehál hrúbky 

nosných stien 500, 480, 350mm a nenosných 210, 190 a 170mm. Zastrešenie objektu tvorí 

tradičný tesársky krov valbového tvaru s asfaltovým šindlom so sklonom 30°. Veža, ktorá 

prislúcha k objektu, má 4-podlažia. Jej zastrešenie tvorí tradičný tesársky krov valbového 

tvaru, sklon strechy 12°. Na prístup do podlaží slúži oceľový rebrík. Okná a vonkajšie vstupné 

dvere sú drevené kaslíkové, garážové sú plechové. 
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10.2 Základné charakteristiky – nový stav 

Hasičská zbrojnica je 1 -podlažný objekt členitého tvaru. Maximálne rozmery riešenej časti 

budovy sú 12,55 x 19,43 m. Objekt nie je podpivničený. Objekt je zhotovený z tehál hrúbky 

nosných stien 500, 480, 350mm a nenosných 210, 190 a 170mm. Zastrešenie objektu tvorí 

tradičný tesársky krov valbového tvaru s asfaltovým šindlom so sklonom 30°. Veža, ktorá 

prislúcha k objektu, má 4-podlažia. Jej zastrešenie tvorí tradičný tesársky krov valbového 

tvaru s falcovaným pozinkovaným plechom, sklon strechy 12°. Na prístup do podlaží slúži 

oceľový rebrík. Okná a vonkajšie vstupné dvere sú plastové, garážové vráta sú rolovacie. 

10.3 dispozičné riešenie – starý stav 

Hlavný vstup do objektu Hasičská zbrojnica je z JV strany cez garážové vráta, do veže je 

samostatný vchod cez vstupné dvere. Pri vstupe do objektu sa nachádza garáž so skladom 

dreva, oproti vstupu sa nachádzajú 3 miestnosti – kuchynka, WC so sprchou a denná 

miestnosť. Po vstupe do veže sa po pravej strane nachádza šachta. Na výstup do vyšších 

podlaží slúži oceľový rebrík.  

10.4 dispozičné riešenie – nový stav 

Dispozičné riešenie objektu sa nemení, mení sa umiestnenie hlavného vstupu do objektu 

v mieste okna po ľavej strane od garážových vrát, cez  Mč. 1.05. Objekt Hasičskej zbrojnice 

bude vzhľadovo prispôsobený ostatným častiam objektu. Veža bude slúžiť na sušenie hadíc. 

Je navrhnutá montáž dodatočnej oceľovej rúrky 6x60 mm vo výške 1200 mm od podlahy. Na 

streche veže prebehne výmena krovu a krytiny so zachovaním sklonu 12°, nová krytina bude 

z falcovaného pozinkovaného plechu. 

 

10.2  Komplexnosť dodávky 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

10.4 Miesto dodania 

 

Objekt:         Budova obecného úradu – hasičská zbrojnica 

Miesto stavby:              Olešná 

Parcela:   270/2 

Kraj:          Žilinský 

Okres:    Čadca 

Obec:    Olešná 

Katastrálne územie:  Olešná  

Popisné číslo budovy:  Olešná 196, 023 52 
 
 

11. Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je možné deliť. 
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12. Možnosť predloženia variantných riešení 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 

13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 
  e-mailom  

 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v 

pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského 

jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade 

doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).  

 
Uchádzač predloží ponuku na elektronickú adresu:  

 

drahoslorinc@stonline.sk a v kópii na urad@obecolesna.sk 

 
 

14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.03.2019 do 12:00 hod. 
 

15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2019 
 

16. Obsah ponuky  

- identifikačné údaje uchádzača 

- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou 

- kópia dokladu o oprávnení poskytovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky  

- návrh zmluvy o dielo 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   

  Najnižšia cena bez DPH / s DPH         x 

  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného   

  cyklu  

 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka 

  Zmluva            x 

  Rámcová dohoda 

  Iné  

 

19. Ďalšie informácie  
 

19.1  Ponuky doručené kontaktnej osobe a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa 

zúčastneným subjektom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty 

z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci dokumentácie celého projektu. 

mailto:drahoslorinc@stonline.sk
mailto:drahoslorinc@stonline.sk
mailto:urad@obecolesna.sk
mailto:urad@obecolesna.sk
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19.2  Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Zmluva musí byť uzatvorená 

v lehote viazanosti ponúk.  
 

19.3  Zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
  
19.4  Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil 

aktuálny doklad o oprávnenosti poskytovať službu, v origináli alebo overenej kópií.  
 

 

20. Dátum zaslania výzvy na súťaž 
14.03.2019 
                                              

                                                                                          
                                                                                    
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r..                                                                                                                                                                                  
                                                                                           

konzultant pre verejné obstarávanie 
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Príloha č. 1  Určenie ponukovej ceny 
 
 

Formulár pre určenie ponukovej ceny. 

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky) 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Obchodné meno: 

Sídlo podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Kontakt tel: 

Kontakt e-mail: 

 

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny 

Pol. Názov Cena bez DPH 
DPH 

20% 

Cena celkom      

s DPH 

1. 
Stavebné práce na hasičskej zbrojnici 

   

 

 

 

 

                                                                        

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

                                                                          (pečiatka a podpis 

štatutárneho zástupcu) 
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Príloha č. 2  Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3  Návrh zmluvných podmienok 


