
 

                               OBEC   KANIANKA 
                                                                

 

 

Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 

 

„Izolácia strechy nad bývalým Biliard klubom a kanceláriami“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov   :  Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení  : Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba      :  Ing. Ivor Husár – starosta  

Telefón   :  046/5400615 

Elektronická pošta : ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa : www.kanianka.sk 

IČO   : 00518239 

DIČ   : 2021160361 

Bankové  spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu   : 9000151002/5600 

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., 

resp. u starostu obce Kanianka- Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615. 

3. Predmet zákazky: zákazka  na uskutočnenie stavebných prác 

4.  Názov predmetu zákazky: „Izolácia strechy nad bývalým Biliard klubom a kanceláriami“ 

5.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky  

6.   Opis predmetu zákazky:   

Zákazka pozostáva z vyčistenia strechy od nečistôt, vyrovnania nerovností strechy, osadenie nových 

plastových tvaroviek  strešných vpustí (dodávka a montáž)   s košíkmi, položenie a natavenie novej 

hydroizolačnej vrstvy na plochu strechy – aplikácia systému s minimálnymi stanovenými parametrami 

vrchnej vrstvy  s minerálnym posypom na povrchu (dodávka a montáž) - uvedená je len sumárna 

plocha plocha striech bez bočnej atiky a bez prekrytia pásov (v ploche sú zarátané 2 kobky 

o rozmeroch 0,48x0,43 m a 3,62x3,5 m). Osadenie aspoň 4 ks plastových strešných vetrákov v ploche 

strechy systém s vyhotovením vetracích otvorov, za účelom odstránenia prípadnej vlhkosti podkladu, 

v zmysle výrobcom doporučenej technológie resp. STN (dodávka a montáž)- väčší počet kusov ako 4 

uvedie a nacení uchádzač v priloženej tabuľke. 

Modifikované asfaltové pásy budú vytiahnuté po vnútorný okraj atikového plechu a na priľahlé steny 

do výšky oplechovania atiky (tesne pod plech, aspoň 26 cm  (dodávka a montáž). Montáž hliníkových 

líšt na uchytenie hydroizolácie pod atikovým oplechovaním, náter oplechovania atiky základnou 

farbou, demontáž a montáž bleskozvodu (cenu uvedie uchádzač). Oprava  poškodených klampiarskych 

častí a ich vytmelenie podľa obhliadky navrhne uchádzač, kompletné vyčistenie strechy, vypratanie 
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staveniska a ďalších poskytnutých priestorov. V cene budú zahrnuté všetky súvisiace náklady ako 

doprava, nakládka vykládka materiálu, revízie, školenia, ostraha staveniska, poistenie atď. 

K predpokladanému rozsahu zákazky doporučujeme osobné konzultácie a obhliadku miesta 

zákazky.  

   Požaduje sa modifikovaný asfaltový pás spĺňajúci aspoň  nižšie uvedené parametre alebo lepšie parametre 

v každom jednotlivom parametri: 

Základné parametre  norma   

Ohyb za studena (ohyb pri 

nízkej teplote) 

DIN EN 1109 0C  - 20 a nižšej 

Teplotná odolnosť/stálosť 

(odolnosť proti stekaniu pri 

zvýšenej teplote) 

DIN EN 1110 0C  +110 a vyššej 

Maximálna ťažná sila (odolnosť 

v ťahu pri pretrhnutí) 

DIN EN 12311-1 N/50mm Pozdĺžna:800 a viac,   

priečna: 700 a viac 

Roztiahnutie (miera ťažnosti) DIN EN 12311-1 % Pozdĺžna: 40 a viac;   

priečna: 40 a viac 

Trieda horľavosti (reakcia na 

oheň) 

 Trieda  B a nižšia horľavosť 

Vodotesnosť metóda B DIN EN 1928 Kpa/24 hodín 200 a viac 

7.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, ponukou 

zhotoviteľa a objednávkou   podľa opisu uvedeného v predmete zákazky.  

8.  Miesto   dodávky:  budova bývalej MŠ na sídlisku v Kanianke, nad Biliard klubom ul. 

Nová 596 Kanianka. 

9.  Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladané termíny odovzdania       

predmetu zmluvy (zákazky) do 20 dní od prevzatia staveniska. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú       

poskytnuté z verejného rozpočtu, lehota splatnosti faktúr – max. 60 dní. Obstarávateľ       

zálohy neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 26 ods. 1 písm. f (§ 26 ods. 2 písm. e) – uchádzač je oprávnený        

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, - doklad       

o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom       

profesijnou organizáciou. Originál alebo overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží        

úspešný uchádzač po obdržaní  oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie        

podmienky čestným vyhlásením, predloží certifikát potvrdzujúci požadované parametre 

výrobku a vyplnený tabuľku. Zároveň uvedie cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH za celý 

predmet zákazky. 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Objednávka so záručnou dobou 10 rokov. Uchádzač       

predloží: doklad o splnení podmienok účasti, cenovú ponuku na celý predmet       

obstarávania podľa súťažných podkladov (vyplnená tabuľka). 

13. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3.500,-  € 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 

09.04.2014 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný úrad, SNP 

583/1, 972 17  Kanianka, alebo e-mailom na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk, Ponuku je       

potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie ponúk      

(v uzavretom   obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača).      Obal 

ponuky musí byť označený textom: názov zákazky „oprava strechy - neotvárať.“ 
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15. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk:  09.04.2014 o 15,00 hod.        

Miesto otvárania ponúk:  zasadacia miestnosť obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1,       

972 17  Kanianka. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.       

Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou        

cenou sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude       

vyhodnotená ako úspešná.   
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:    najnižšia cena za celý predmet zákazky  

Uchádzač vyhodnotí ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady nasledovne: 

 

       Cenová ponuka minimálne musí obsahovať  nasledovné časti výkazu výmer podľa priloženej tabuľky 
(v prípade ďalších nezahrnutých nákladov, uchádzač tieto doplní v nových riadkoch tabuľky): 
 

 

Popis položky Množstvo Jednotky 
Jednotková 

cena 
Jednotka 

Cena 

celkom bez 

DPH 

vyčistenie montážneho povrchu od nečistôt 325 m2  EUR/m2  

Vyrovnanie nerovností strechy  15 m2  EUR/m2  

osadenie nových plastových tvaroviek  strešných vpustí  (dodávka 

a montáž)   s košíkmi 
3 ks  EUR/ks  

položenie a natavenie nových hydroizolačnej vrstvy na plochu 

strechy – aplikácia systému s minimálnymi stanovenými 

parametrami vrchnej vrstvy  s minerálnym posypom na povrchu 

(dodávka a montáž)   = uvedená je len plocha striech bez bočnej 

atiky a bez prekrytia pásov (v ploche sú zarátané 2 kobky 

o rozmeroch 0,48x0,43 m a 3,62x3,5 m) 

325 m2  EUR/m2  

osadenie plastových strešných vetrákov v ploche strechy systém 

s vyhotovením vetracích otvorov, za účelom odstránenia 

zabudovanej vlhkosti, v zmysle technológie resp. STN (dodávka 

a montáž) – uvedie uchádzač, minimálne 4 ks 

4 ks  EUR/ks  

modifikované asfaltové pásy budú vytiahnuté po vnútorný okraj 

atikového plechu a na priľahlé steny do výšky po oplechovanie 

atiky,aspoň 26 cm  (dodávka a montáž)    

35 m2  EUR/m2  

montáž hliníkových líšt na uchytenie hydroizolácie pod atikovým 

oplechovaním 
120 bm  EUR/bm  

Náter oplechovania atiky základnou farbou 51 m2  EUR/ m2  

Demontáž a montáž bleskozvodu 10 bm  EUR/bm  

Oprava  poškodených klampiarskych častí a ich vytmelenie podľa 

obhliadky navrhne uchádzač 
 m2  EUR/m2  

kompletné vyčistenie strechy, vypratanie staveniska a ďalších 

poskytnutých priestorov 
 m2  EUR/m2  

Cena za strechu celkom bez DPH           

DPH 20%          

Cena za strechu celkom s DPH           

 



17. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému       

uchádzačovi po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným       

uchádzačom nadobudne podpísaním objednávky. 

18. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.  

19. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden       

uchádzač nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak       

ponuky budú presahovať finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ na predmetnú       

zákazku schválený. 

 

 

 

V Kanianke, dňa 26.03.2014    

 

 

              

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

                                                                                                                   Ing. Ivor Husár  

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy:  -     tlačivo ponuky uchádzača s tabuľkou na doplnenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov zákazky: „Izolácia strechy nad bývalym Biliard klubom a kanceláriami“ 

Uchádzač: 

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

názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt 

PONUKA 

Cenová ponuka minimálne musí obsahovať  nasledovné časti výkazu výmer podľa priloženej tabuľky (v 
prípade ďalších nezahrnutých nákladov, uchádzač tieto doplní v nových riadkoch tabuľky): 
 

Popis položky Množstvo Jednotky 
Jednotková 

cena 
Jednotka 

Cena 

celkom bez 

DPH 

vyčistenie montážneho povrchu od nečistôt 325 m2  EUR/m2  

Vyrovnanie nerovností strechy  15 m2  EUR/m2  

osadenie nových plastových tvaroviek  strešných vpustí  (dodávka 

a montáž)   s košíkmi 
3 ks  EUR/ks  

položenie a natavenie nových hydroizolačnej vrstvy na plochu 

strechy – aplikácia systému s minimálnymi stanovenými 

parametrami vrchnej vrstvy  s minerálnym posypom na povrchu 

(dodávka a montáž)   = uvedená je len plocha striech bez bočnej 

atiky a bez prekrytia pásov (v ploche sú zarátané 2 kobky 

o rozmeroch 0,48x0,43 m a 3,62x3,5 m) 

325 m2  EUR/m2  

osadenie plastových strešných vetrákov v ploche strechy systém 

s vyhotovením vetracích otvorov, za účelom odstránenia 

zabudovanej vlhkosti, v zmysle technológie resp. STN (dodávka 

a montáž) – uvedie uchádzač, minimálne 4 ks 

4 ks  EUR/ks  

modifikované asfaltové pásy budú vytiahnuté po vnútorný okraj 

atikového plechu a na priľahlé steny do výšky po oplechovanie 

atiky,aspoň 26 cm  (dodávka a montáž)    

35 m2  EUR/m2  

montáž hliníkových líšt na uchytenie hydroizolácie pod atikovým 

oplechovaním 
120 bm  EUR/bm  

Náter oplechovania atiky základnou farbou 51 m2  EUR/ m2  

Demontáž a montáž bleskozvodu 10 bm  EUR/bm  

Oprava  poškodených klampiarskych častí a ich vytmelenie podľa 

obhliadky navrhne uchádzač 
 m2  EUR/m2  

kompletné vyčistenie strechy, vypratanie staveniska a ďalších 

poskytnutých priestorov 
 m2  EUR/m2  

Cena za strechu celkom bez DPH           

DPH 20%          

Cena za strechu celkom s DPH           

 

V........................................., dňa.........................                                                   
                                                                                                                                                  
 
(pečiatka, podpis) 


