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Vaša značka:          Naša značka:                  Vybavuje:                           Pravotice  

                181/2016  Mgr. Viera Graňačková               25.08.2016                                                                 

       Mobil: 0904 593 986 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

 

„Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov a zvodov  

na spoločnej budove kultúrneho a obecného úradu – zatepľovacie a izolačné práce v podkroví“ 

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Zároveň žiadame o predloženie kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 2000 €, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 
 Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na mailovú adresu ocu@obecpravotice.sk, alebo 
osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov 
a zvodov na spoločnej budove kultúrneho a obecného úradu – zatepľovacie a izolačné práce v 
podkroví“  do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 14.09.2016 do 12:00 hodiny. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená zmluva o dielo, ktorá Vám bude následne doručená na 
podpis.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 S pozdravom 

 

 
Mgr. Viera Graňačková 

starostka obce  

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky / súťažné podklady  
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Špecifikácia predmetu zákazky  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Obec Pravotice  

Sídlo:    Pravotice č. 44, 956 35 Nedašovce 

IČO:    00310972 

Telefón:   038/ 76 87 318, 0904 593 986 

Kontaktná osoba:  Mgr. Viera Graňačková 

e-mail:   starosta@obecpravotice.sk 

   ocu@obecpravotice.sk   

                                  

Verejný obstarávateľ, Obec Pravotice Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky: 

 

2. Predmet zákazky: „Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov a zvodov na 

spoločnej budove kultúrneho a obecného úradu – zatepľovacie a izolačné práce v podkroví“   

 

3. Opis predmetu zákazky (technické špecifikácie):  

 

KD a Obecný úrad  - stavebné práce 

P.č. Názov tovaru M.j. Množstvo 

1. Izolácia m2 200 

2. Parozábrana a kazetový strop m2 200 

3. Penetrácia, opravy m2 270 

 

4. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb 
Zatepľovacie a izolačné práce – spoločná budova OcÚ a KD Pravotice 
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obec Pravotice– OcÚ a Kultúrny dom Pravotice, Pravotice 44, 956 35 Nedašovce 

 

6. Termín realizácie: september - október 2016 

 

7. Obsah ponuky: 

- predloženie cenovej ponuky k akcii „Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov 

a zvodov na spoločnej budove kultúrneho a obecného úradu– zatepľovacie a izolačné práce v 

podkroví“   

- lehotu na dodanie predmetnej zákazky od podpisu zmluvy o dielo  

- predloženie fotokópie dokladov oprávnení pre oblasť predmetu zákazky 

- referencie 

 

8. Spôsob a lehota predkladania ponúk: 

mailto:starosta@obecpravotice.sk
mailto:ocu@obecpravotice.sk
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Aktuálnu ponuku v slovenskom jazyku na „Rekonštrukcia strechy a výmena strešných 

žľabov a zvodov na spoločnej budove kultúrneho a obecného úradu– zatepľovacie 

a izolačné práce v podkroví“  s uvedeným rozpisom položiek a celkovej ceny s DPH, aj bez 

DPH, zasielajte elektronicky na mailovú adresu verejného obstarávateľa 

ocu@obecpravotice.sk, poštou alebo osobne v obálke s označením neotvárať – cenová ponuka  

„Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov a zvodov na spoločnej budove 

kultúrneho a obecného úradu– zatepľovacie a izolačné práce v podkroví“ do 14.09.2016 

do 12:00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi 

neotvorená. 

 

9.Kritériom pre vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH (nie sme platca DPH) 

 

10. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. 

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku po ukončení 

zákazky na základe vystavenej faktúry. 

 

11.Vyhodnotenie prieskumu trhu: bude oznámené poštou.  

 

12. Dôvody zrušenia verejného obstarávania na predmet zákazky:  
- nebola predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“  

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa  

   určeným vo výzve  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva  

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Pre vypracovanie cenovej ponuky na „Rekonštrukcia strechy a výmena strešných žľabov 

a zvodov na spoločnej budove kultúrneho a obecného úradu– zatepľovacie a izolačné 

práce v podkroví“  je možné bližšie informácie získať na tel. čísle: 0904 593 986  alebo 

038/768318 najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

 

15. Dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 25.08.2016 

 

 

  

 

 

Mgr. Viera Graňačková 

starostka obce  
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