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Naša značka: Vaša značka: Vybavuje: 

Ing. Juraj Špes 

V Podolínci dňa: 

17.5.2021 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 
 

 

Predmet zákazky: Stavebné práce  

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

            Úradný názov a sídlo: Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec 

            Krajina: Slovensko     

            IČO: 00330132                                                        

            Kontaktné miesto: Mestský úrad Podolínec    

            Kontaktná osoba: Ing. Juraj Špes, prednosta MsÚ 

            Telefón: +421 903 418 173  

            E-mail: prednosta@podolinec.eu       

Internetová adresa: www.podolinec.eu  

 

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ZVO).  

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných 

prostriedkov. 

2. Názov predmetu zákazky: „Strecha: Kultúrny dom“ 

  

3. Druh zákazky: Stavebné práce   

Spoločný slovník obstarávania:  
 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 

 
4.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač predkladá Celkovú 

cenovú ponuku. 

 

5.       Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác:  Mesto Podolínec 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 21 500,00 EUR bez DPH 
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7.  Opis predmetu zákazky:  

Podľa samostatnej dokumentácie, uvedenej v prílohe tejto Výzvy. Obhliadku objektu 

je možné vykonať po dohode s kontaktnou osobou – prednostom úradu. Presné 

zameranie vykoná uchádzač pred predložením cenovej ponuky. 

  

8.  Termín poskytnutia prác: do 17.08.2021 

 

9. Zdroj finančných prostriedkov  
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Mesta. 

 

10.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie 

FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu 

o založení združenia.  

 

  

11. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

11.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný 

uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe Objednávky vystavenej 

verejným obstarávateľom. 

 

12.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

 Identifikačné údaje uchádzača 

 Navrhovanú cenu predmetu zákazky, podľa dokumentácia z prílohy tejto Výzvy 

 

Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– Strecha: Kultúrny dom“ 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk:   

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote  do 

21.5.2021 do 09.00 h na Mestský úrad v Podolínci – sekretariát primátora mesta. 

 

 

 

14.       Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.  

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém             

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto  

ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá  

sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 

 

15.  Zákazka sa týka  projektu  financovaného z fondov Európskej únie: NIE 

 

 

     



 
 

IČO: 00330132 www.podolinec.eu +421 52 4391205 
DIČ: 2020526189 info@podolinec.eu +421 52 4391206 

 

16. Uzavretie zmluvy  
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 

uchádzačom oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk (osobne, telefonicky, 

elektronicky, poštou) 

 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného 

obstarávania bude vystavenie Objednávky.  

 

17.  Ostatné požiadavky  

17.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je 

v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy 

alebo objednávky a relevantných informácii podľa § 117 ZVO.   

Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť bez akýchkoľvek výhrad 

a bez časového obmedzenia. 

Uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy (v prípade ak zmluva bude uzatvorená na 

sumu vyššiu ako 100 000 € s DPH) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. 

Úspešný uchádzač môže byť požiadaný o predloženie všetkých potvrdení zdravotných 

poisťovní a Sociálnej poisťovne, že  nemá nedoplatky poistného na zdravotné 

poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v 

Slovenskej republike a nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

dôvodov:  

-  nebude predložená ani jedna ponuka,  

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.  

 

V Podolínci, dňa: 17.5.2021 

 

V súlade so ZVO vypracoval(a): Ing. Juraj Špes 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Juraj Špes, tel.: 0903 418 173, E-mail: 

prednosta@podolinec.eu 

 

 

 

 Mgr. Jaroslav Seman 

     primátor mesta 
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Príloha č. 1: Minimálne požiadavky pre dodanie diela: 

 

Názov stavby: Strecha: Kultúrny dom 

Miesto stavby: Podolínec 

Dátum ponuky: 

Dodávateľ:  

IČO:  

A) Predná strana strechy kultúrneho domu v Podolínci vrátane úpravy strechy nad 

pódiom: 

Zvitok LINDAB Premium mat 3009 doplnkový r.š. 1250  

alebo ekvivalent – cca 50 m2         € 

Zvitok LINDAB Premium mat 3009 strecha r.š. 625  

cca 450 m2 alebo ekvivalent         € 

tabuľový plech pozinkovaný cca 6 m2       € 

fólia Delta Vent S plus alebo ekvivalent cca 375 m2                 € 

hydroizolácia BAUDER TS40 alebo ekvivalent cca 370 m2     € 

Odkvapový systém LINDAB alebo ekvivalent po celej dĺžke strechy   € 

Rezivo laty 40x50           € 

Rezivo dosky           € 

Spojovací materiál           € 

 

Demontáž, montáž novej strešnej krytiny cca 332 m2      € 

Fóliovanie, debnenie, montáž separačnej vrstvy cca 332 m2    € 

Výroba a montáž okapu         € 

Oprava, montáž úžľabia         € 

Výroba vetraného hrebeňa          € 

Demontáž, montáž žľabov, zvodov        € 

Demontáž, montáž bleskozvodu        € 

Výroba, montáž lemoviek         € 

Spolu:                       € 

 

Cena je vrátane DPH. 
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B) Zadná strana strechy kultúrneho domu v Podolínci: 

Zvitok LINDAB Premium mat 3009 doplnkový r.š. 1250  

alebo ekvivalent – cca 17 m2         € 

Zvitok LINDAB Premium mat 3009 strecha r.š. 625  

cca 162 m2 alebo ekvivalent         € 

tabuľový plech pozinkovaný cca 4 m2       € 

fólia Delta Vent S plus alebo ekvivalent cca 150 m2                 € 

hydroizolácia BAUDER TS40 alebo ekvivalent cca 140 m2     € 

Odkvapový systém LINDAB alebo ekvivalent po celej dĺžke strechy   € 

Rezivo laty 40x50           € 

Rezivo dosky           € 

Spojovací materiál           € 

 

Demontáž, montáž novej strešnej krytiny cca 127 m2      € 

Fóliovanie, debnenie, montáž separačnej vrstvy cca 127 m2    € 

Výroba a montáž okapu         € 

Oprava, montáž úžľabia         € 

Výroba vetraného hrebeňa          € 

Demontáž, montáž žľabov, zvodov        € 

Demontáž, montáž bleskozvodu        € 

Výroba, montáž lemoviek         € 

Spolu:                       € 

 

Cena je vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

 


