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Obec Jankovce, Jankovce 74, 067 24 p. Lukačovce, okr. Humenné 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
                 

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon“), pre zákazku na stavebné práce: 

           

Zákazka na stavebné práce: 

„Oprava strechy objektu Garáž – požiarna zbrojnica.“ 
 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:       Obec Jankovce 

IČO:         00323071 

DIČ:            2021232631 

Zastúpená:  Ing. Jaroslavo Vasiľ, starosta obce 

Sídlo:         Jankovce 74, 067 24 p. Lukačovce 

Telefón:      057/4498240 

E-mail:       ou_jankovce@mail.t-com.sk  

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Jaroslav Vasiľ 

 

 

2. Predmet zákazky: 

2.1  Predmetom zákazky je oprava strechy na objekte „Garáž – požiarna zbrojnica“ z dôvodu  

       havarijného stavu objektu 

 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky  je dodávka služieb,  materiálu a stavebných prác pre opravu strechy 

objektu „Garáž – požiarna zbrojnica“.  

  

Rozsah prác a dodávky materiálu: 

- výmena prehnitých pomurníc a krokiev 

- nové latovanie 

- plechová strecha o ploche 160m2 bez paropriepustnej fólie 

- krytina: škridľoplech min. 0,5mm 

- oplechovanie jedného komína 

- okapový systém v dĺžke 48m a 3 zvody 

 

 

4. Miesto realizácie: 
Obec Jankovce 

 

 

5. Predpokladaný termín realizácie: 
    Október 2016 

    Požadovaný termín ukončenia diela: do 31.10.2016. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:  5000,- Eur    ( Slovom: Päť tisíc Eur) 

 
7. Podklady pre predloženie cenovej ponuky: 

Keďže ide o opravu starého objektu bez projektovej dokumentácie, ktorý je 

v havarijnom stave,  uchádzač o zákazku si vo vlastnom záujme urobí obhliadku stavu 

objektu a vykoná zameranie pre práce a dodávku materiálu.   

Obstarávateľ umožní miestnu obhliadku, aby si uchádzač osobne zameral a overil 

požadovaný rozsah a dodávku stavebných prác. Termín prehliadky sa koná po dohode        

s kontaktnou osobou.  Obhliadku je možné vykonať po dohovore s p .Jaroslavom Vasiľom, 

starostom obce. Telefón: 057/4498240. 

Pre prvotné posúdenie zákazky a teda aj stav objektu a rozsah prác, obstarávateľ 

môže dať záujemcovi informatívny nákres strechy objektu a informáciu o stave strechy, o 

počte zvodov a mieste, kde majú byť. Obstarávateľ ale nezodpovedá za možný rozdiel 

medzi skutočnými rozmermi strechy pre dodávku materiálu a rozmermi v informatívnom 

nákrese.   

 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. 

Úhrada za materiál a vykonané práce bude realizovaná až po prevzatí plne ukončenej 

zákazky.  

 

9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

-    uchádzač je povinný predložiť doklad o spôsobilosti a oprávnenosti vykonávať práce, 

ktoré sú predmetom zákazky. 

-    uchádzač je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou návrh Zmluvy o dielo, 

 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzač uvedie cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) v nasledovnom zložení: 

1.    ponuka pre celkovú dodávku prác a materiálu, ktorá bude ďalej rozpísaná na: 

       1.1   - dodávku materiálu    

       1.2   - dodávku prác a služieb 

 

11. Vyhotovenie ponuky, lehota a miesto pre ponuku: 

Ponuku je potrebné predložiť emailom, poštou alebo osobne na adresu: Obec 

Jankovce, 067 24 Jankovce 74,  do 14.09.2016, do 12:00. 

 

V prípade osobného doručenia alebo doručenia poštou musí obal ponuky obsahovať: 

 - adresu verejného obstarávateľa, 

 - adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie: "Zákazka podľa § 117, zákona 343/2015 - neotvárať" a  heslo súťaže: 

„Oprava strechy objektu Garáž – požiarna zbrojnica.“ 

 

 

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 

- najnižšia celková cena s DPH ( za dodávku materiálu, prác a služieb)  
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13. Obsah ponuky 

- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, 

IČ DPH), zodpovedná osoba, telefónny kontakt 

- Cena za dodanie v súlade s podmienkami výzvy – bod 10  

- Termín realizácie ( do 31.10.2016). 

- Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky  

 

Uchádzač bude vylúčený z verejného obstarávania, ak: 

      - ponuka na predmet zákazky nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované 

verejným obstarávateľom uvedené v tejto výzve. 

 

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania, 

- doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah 

zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje 

všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote 

určenej vo výzve na predkladanie ponúk, 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, 

- otváranie obálok s cenovými ponukami, resp. vyhodnotenie predložených cenových 

ponúk prebehne 14.10.2016 o 15:00 hod. Víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie 

a podpísanie zmluvy o dielo.  

- verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, 

pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

- víťazný uchádzač bude prizvaný na rokovanie o realizácii zákazky a podpísanie zmluvy o 

dielo. 

 

 

 

 

V Jankovciach, dňa 02.09.2016 

 

 

       Ing . Jaroslav Vasiľ,   v.r. 

            starosta obce 


