
Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 

Identifika čné údaje verejného obstarávateľa 
Názov:                           Obec Horná Kráľová 
Sídlo:                             Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová 
Zastúpený:                    Emil Rábek, starosta obce 
IČO:                              00800368 
DIČ:                              2021204955 
Telefón:                         037/6580265 
Kontaktná osoba:          Emil Rábek, starosta obce 
E-mail: sekretariat@hornakralova.sk 
Adresa hl.stránky: http://www.hornakralova.sk/ 

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 
internetovej adrese (URL): http://www.hornakralova.sk/uradna-tabula/ 

 

Názov predmetu zákazky: 
Prístavba garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice 

 

Druh zákazky: 
Stavebné práce 

Stručný opis: 
Predmetom zákazky je vybudovanie prístavby garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice v 
obci Horná Kráľová na pozemku registra „C“ parcelné číslo 107/15 a 106/4, k.ú. Horná 
Kráľová.  
Prístavba je  jednopodlažný  objekt základných pôdorysných rozmerov  16,00 x 5,80 m. Pôdorys  je 
obdĺžníkového tvaru  s predným vstupom do garáže. Vstup do školiacej miestnosti  je situovaný z 
bočnej –severnej  strany prístavby. Dispozičné riešenie je zrejmé z PD.   
Úroveň podlahy objektu prístavby je stanovená na ±0,000 = 100mm nad úrovňou  osi cesty.  
Prístavba je založená na základových pásoch z prostého betónu vystuženého betonárskou oceľou, 
navrhnutej šírky  600 mm. Najnižšia spodná úroveň základových pásov je navrhnutá  v hĺbke –
1,080m. Na základové pásy budú položené debniace tvárnice DT30 a na ne  podkladná doska. Táto 
doska je vystužená  oceľovou sieťovinou v strede  prierezu dosky.  
 
Nosnou konštrukciou objektu je obvodový plášť z pórobetónových tvárnic YTONG P2-400 hr. 300mm 
(300x249x599) lepené na lepidlo YTONG. Nosná priečka hr. 300 mm je taktiež z pórobe-tónových 
tvárnic YTONG P2-400 hr. 300mm (300x249x599) lepené na lepidlo YTONG.   
Strop resp. krov prístavby je navrhovaný drevený montovaný z drevených trámov o rozmeroch  
120/250mm,  ukladaných v osovej vzdialenosti 850mm. Strop bude zateplený tepelnoizolačným 
systémom ISOVER. 
 Povrchová úprava podláh je popísaná v pôdorysoch jednotlivých  podlaží v legende hmôt a ich 
konštrukčná skladba je rozpísaná vo výkrese rezov .  
 Všetky okná, vstupné dvere budú plastové  s izolačným trojsklom  s  celoobvodovým kovaním. 
Vchodové dvere budú plastové  s izolačným trojsklom z nepriehľadného skla.  
 
Opis predmetu zákazky a obrazová príloha  je súčasťou prílohy č. 1.. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 
30 000,00 eur bez DPH 



Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v 
ponuke. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a 
dodanie diela ako celku, a to najmä náklady na montážne práce, materiál a prepravu. 

 

Dĺžka trvania zákazky: 
Realizácia a odovzdanie diela do 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo. 

 

Podmienky účasti: 
Osobné postavenie 

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení dodávať 
tovary, služby a práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (výpis z OR, živn. list). 

 

Ostatné náležitosti a doklady cenovej ponuky uchádzača: 
a) vyplnená príloha č.2 Cenová ponuka uchádzača 
b) vyplnená a podpísaná príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií 
c) Návrh zmluvy o dielo 

- podpísaná zmluva o dielo sa bude vyžadovať iba od víťazného uchádzača. 
 

Použitie elektronickej aukcie: 
nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 
Termín: 22.08.2019 
- poštovou prepravou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa, 
ponuka  v písomnej  forme  má  byť  uchádzačom  predložená  v uzatvorenej  neprehľadnej  obálke s 
označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „ Prístavba garáže a školiacej miestnosti 
hasičskej zbrojnice  v obci Horná Kráľová“. 

 

 

Termín otvárania ponúk: 
Termín: 23.08.2019 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Termín: do 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Rábek 
starosta obce 


