
 NOVOVITAL  -  príspevková organizácia  mesta Nové Zámky 

Hlavné námestie 7,  940 35 Nové Zámky,  

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY :  

 

 „Kompletná rekonštrukcia strechy Domu kultúry na Hlavnom námestí 7 v Nových Zámkoch.“   

 

Zákazka s nízkou hodnotou  na uskutočnenie stavebných prác  

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

v znení neskorších predpisov  

 

 

V Nových Zámkoch, dňa  25.03.2022 

 ------------------------------ 
   Ing. Ľudovít Lebó  
 riaditeľ organizácie  

 

 

podklady vypracoval podľa z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a poskytnutej dokumentácie verejným obstarávateľom: 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa 25.03.2022 _____________________ 

 Mgr. Gabriela Parma Šubová 
 právnik organizácie  
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1. Predmet zákazky 

Názov zákazky :   „Kompletná rekonštrukcia strechy Domu kultúry na Hlavnom námestí 7 v Nových Zámkoch.“ 
Predpokladaná hodnota zákazky :  74.000 € bez DPH  
Druh zákazky : stavebné práce  

2. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania predmetu zákazky : Kraj: Nitriansky, Okres : Nové Zámky, Obec : Nové Zámky, Štát : Slovenská 
republika, miesto : katastrálne územie Nové Zámky, NUTS kód : SK 023 
Dielo bude realizované na Hlavnom námestí 7  v Nových Zámkoch v Dome kultúry.  
 

3. Opis obstarávania 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy Domu kultúry v Nových Zámkoch. Strecha je v dôsledku veku 
a poveternostných vplyvov už značne poškodená a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu.   
 

Technická špecifikácia rozsahu rekonštrukčných prác : 

Prekrytie strechy:  
Materiál: strená fólia o hrúbke min. 1,5 mm typu Alkoplan alebo Sikaplan –farba: sivá 
Popis práce: 
Predmetom zákazky sú pokrývačské a klampiarske práce.  
Rozsah prác spočíva z: 

• demontáže starého opláštenia po etapách  

• montáž nového opláštenia po etapách, 

• demontáž starých zvodov  

• montáž nových zvodov  
 

Strechu je potrebné  prekryť strešnou fóliou vrátane lemovania a ostatných doplnkových klampiarskych prác.  
Odkvapový systém prekryť novým plášťom a vymeniť  jestvujúce dažďové zvody pokiaľ  to stavebné úpravy 
dovolia. Obvodové ríny natrieť ochranným náterom.    
 
Podmienky realizácia :  
Likvidácia odpadu zo staveniska.  
Zabezpečenie ochrany strechy stavby v priebehu rekonštrukčných prác tak aby nedošlo pri nepriaznivom 
daždivom počasí k zatekaniu do objektu a jeho poškodeniu. Prípadné vzniknuté škody hradí dodávateľ 
stavebných prác. 
 
Pred vypracovaním cenovej ponuky je nevyhnutná prehliadka miesta realizácie predmetu zákazky. Na základe 
osobnej prehliadky uchádzač vypracuje cenovú ponuku , ktorá bude obsahovať všetky položkovite nacenené  
materiály a práce, ktoré sú pre realizáciu zákazky potrebné. Každý uchádzač obdrží od verejného obstarávateľa 
výkaz-výmer v elektronickej podobe na základe, ktorého vypracuje cenovú ponuku a predloží ju v lehote na 
predkladanie ponúk verejnému obstarávateľovi.         
 
Cenová ponuka na realizáciu zákazky  musí zahŕňať všetky náklady na dodávku potrebného materiálu a práce, 
ktoré sú potrebné pre riadne zhotovenie predmetu zákazky.  Cenová ponuka na realizáciu zákazky  zahŕňa všetky 
náklady a réžie uchádzača  spojené s uskutočnením realizácie zákazky. V tejto cenovej ponuke sú zahrnuté aj také   
práce, ktoré nie sú špeciálne vymenované v podkladoch na zákazku (výkaz – výmer), avšak prináležia k úplnému 
funkčnému a prevádzkovo schopnému zhotoveniu predmetnej zákazky. 
 
 
Požadovaná záruka na strešnú krytinu : minimálne 25 rokov  
Záruka na dielo : 5 rokov  
 
Spoločný slovník obstarávania CPV:  

• 45000000-7- stavebné práce  

https://www.uvostat.sk/cpvkod/6346
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• 44112400-2 – strecha 

• 45261300-7 – klampiarske práce  

• 45261210-9 – pokrývačské práce   
 

 

4. Variantné riešenia  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať.  
 

5. Zdroj finančných prostriedkov  

5.1 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálového transféru mesta Nové Zámky . 
a) Verejný obstarávateľ si môže na základe dojednaných zmluvných podmienok s víťazným uchádzačom ( 

zhotoviteľom) v zmluve o dielo dohodnúť zálohu na realizáciu predmetu zákazky  a to maximálne vo výške 
40%  hodnoty celkovej ceny diela. Uvedenú sumu uhradí verejný obstarávateľ na účet zhotoviteľa na  základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní.  

b) Zostatkovú  časť celkovej ceny diela uhradí do 30 dní odo dňa prevzatia diela na základe preberacieho 
protokolu , ak bude dielo bez vád a bude v súlade so zmluvou o dielo. Uvedenú sumu uhradí verejný 
obstarávateľ na účet zhotoviteľa na  základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  

 

6. Lehota viazanosti ponúk  

6.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty  na predkladanie ponúk až do lehoty viazanosti 

ponúk stanovenej verejným obstarávateľom a to do  30.07.2022. 

6.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany záujemcov/ uchádzačov alebo  iných objektívnych 

dôvodov môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi 

záujemcom/ uchádzačom zmenu, resp. predĺženie lehoty viazanosti ponúk pred jej uplynutím. 

 

7. Typ zmluvy a lehota dodania predmetu zákazky  

7.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania zmluvu o dielo podľa ustanovenia § 536 
a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona 
o verejnom obstarávaní. (ďalej len zmluva ). 

7.2 Lehota dodania predmetu zákazky najneskôr do 30.07.2022. 
7.3 Zmluva o dielo bude uzavretá na dobu určitú. Začiatok realizácie diela je v deň odovzdania staveniska 

úspešnému uchádzačovi . V prípade, že úspešný uchádzač bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, môže 
verejný obstarávateľ od zmluvy jednostranné odstúpiť. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený 
záznam z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán.  

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

8.1 Navrhovaná cena v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v eurách. 

8.2 V rámci tohto verejného obstarávania je určená maximálny objem finančných prostriedkov bez DPH vo výške 

určenej predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 74.000 € bez DPH.  

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky a podmienky účasti  

9.1 Obhliadka sa uskutoční v dňoch 28.03.2022 -  01.04.2022  na základe dohody a vopred upresneného termínu  
      s poverenou osobou verejného obstarávateľa, ktorou je Ing. Ľudovít Lebó,  tel : + 421 918 549 162 ,                                      
     email : lebo@novovital.sk  
9.2 Účelom obhliadky bude podrobné oboznámenie sa záujemcov s budovou a miestom dodania predmetu  
      zákazky. Posúdenie potrebnej rekonštrukcie ( množstvo, materiálu, rozsah prác)  na základne osobnej 
obhliadky strechy.   
9.3 Podmienkou účasti je spôsobilosť na dodanie a realizáciu predmetu zákazky v súlade s oprávnením na 

podnikanie uvedenom v Obchodnom / Živnostenskom registri uchádzača.   Uchádzač musí byť hospodárskym 
subjektom, ktorý  uskutočňuje stavebné práce a má požadovaným predmet zákazky uvedený v predmete 
svojej činnosti ( stavebné práce, klampiarske a pokrývačské práce). 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/6948
mailto:lebo@novovital.sk
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9.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 
1 písm. e) a f)  ZVO (zákona o verejnom obstarávaní)  alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto 
nie je dotknuté. 

 

10. Ponuka   

10.1 Cena určená uchádzačom za dodanie predmetu zákazky v ponuke  je pre uchádzača záväzná a konečná a 
platí pre zhotovenie celého diela , v zmysle tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 

11. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

11.1 Ponuky uchádzačov je možné doručiť na adresu: Doručovanie poštou/osobne:  Novovital, Hlavné námestie 7, 
940 35  Slovenská republika alebo elektronicky na email : parma.subova@novovital.sk 

11.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  08.4.2022  o 12:00 hod. miestneho času. 
11.3 Kontaktná osoba na verejné obstarávanie  : Mgr. Gabriela Parma Šubová, email: parma.subova@novovital.sk,  
 

12. Vyhodnotenie ponúk  

 
12.1  Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe kritéria najnižšej ceny.  

12.2  Po vyhodnotený všetkých predložených ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým účastníkom 

úspešného uchádzača najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia.   
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