
V Ý Z V A

na predkladanie ponúk 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Obec Ploské v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto  vyzýva na 
predloženie ponuky na uskutočneneie stavebných prác  a dodanie tovaru názvom

 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení - toaliet v budove kultúrneho domu  Ploské“

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Ploské

Sídlo: Ploské 74, 044 44 Kráľovce

IČO: 00324621

Telefón: 055/6958117

Fax:
Kontaktná osoba: Ing. František PETRO, starosta obce     

e-mail: obecploske@netkosice.sk 

 

2. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je „„Rekonštrukcia sociálnych zariadení - 
toaliet v budove kultúrneho domu  Ploské“

3. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodávka tovaru

4. Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

5. Hlavné miesto dodania tovaru: Ploské

6. Lehota dodania: do 1 mesiaca od podpisu zmluvy o dielo

7. Opis predmetu zákazky: rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu. 

8. Spôsob financovania: časť finančných prostriedkov z rozpočtu obce, časť financií z dotácie 
Mininisterstva financií

9. Obhliadka:  Nepožaduje  sa,  avšak  odporúča.  V prípade  záujmu  o obhliadku  miesta 
stavebných prác je možné si dohodnúť termín 

10.      Lehota  na  predkladanie  ponúk:  najneskôr  do  4.08.2014  do  10:00  hodiny.  Ponuka 
predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.

Ponuku je možné doručiť:
a) poštovou zásielkou,  kuriérskou  službou alebo osobne v uzatvorenom obale  na adresu 

verejného obstarávateľa:
Obecný úrad Ploské, Ploské 74, 044 44 Košice okolie



Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – rekonštrukcia 
sociálnych zariadení – neotvárať“.

11. Obsah ponuky: 

a) aktuálny doklad o oprávnení na dodanie predmetu zákazky (živnostenské oprávnenie 
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných  predpisov  alebo  výpis  z  obchodného  registra)  alebo  potvrdenie  príslušného 
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 
požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo 
nadácia,  uchádzač  predloží  potvrdenie  Ministerstva  vnútra  SR  o  vedení  v  registri  a 
stanovy/zriaďovaciu listinu. (doložiť kópiu dokladu)

b) čestné vyhlásenie predkladateľa ponuky, že má k dispozícii potrebné technické vybavenie na 
zhotovenie  predmetu obstarávania.

c) Identifikačné údaje – príloha č. 1

d) návrh na plnenie kritérií – príloha č. 2, ktorého prílohou bude ocenený slepý výkaz výmer

e) kontakt na predkladateľa ponuky (meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mail)

 12.  Kritérium na hodnotenie ponúk: cena , za celý predmet obstarávania s DPH,    najkratší čas 
vykonania zákazky              . 

Na  základe  kritérií  na  hodnotenie  ponúk  bude  identifikovaný  úspešný 
uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle 
predloženej  cenovej  ponuky.  Neúspešným  uchádzačom  verejný 
obstarávateľ  zašle  informáciu  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, 
nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli  s prípravou 
a doručením ponuky.

 13. Obchodné podmienky:  Výsledkom verejného obstarávania  bude zmluva  o dielo.  Verejný 
obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  na  základe  výsledkov  tohto  postupu  zadávania  zákazky 
nepodpísať zmluvu o dielo. 

Úhrada  za  predmet  zákazky  bude  realizovaná  formou  bezhotovostného 
platobného styku .

14. Osoba určená pre styk z uchádzačmi: Ing. Milada Jurková, tel: 0556958117

15. Termín zverejnenia výzvy: 23.07.2014

Ing. František PETRO

   Starosta obce



Predpokladaný rozpočet prác a tovaru ( rozpočet  je informatívny:
            

Položka Popis položky Množstvo Mj

Práce HSV
1 Zvislé konštrukcie

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 
a tenkovst., maltu YTONG hr. 75, P4-600

0,8 M2

2 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 
a tenkovst., maltu YTONG hr. 100, 
P3-550

2,1 M2

3 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 
a tenkovst., maltu YTONG hr. 125, 
P3-550

18,25 M2

Povrchové úpravy
4 Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová stropov štuková 
15,04 M2

5 Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží 
a v schodisku stien

10,58 M2

6 Vnútorná cementová omietka v podlaží 
a v schodiku muriva oceľou hladená

23,92 M2

7 Vnútorná omietka stien zo zmesi 
Terranova, Terra-Marmolit mramorové 
zrná, strednozrnná

7,97 M2

8 Potiahnuté vnútorných stien, sklotextílnou 
mriežkou 

39,71 M2

9 Poter piskovocementový min.25 
MPa( pripojený) hr. Do 50mmm

15,04 M2

10 Omietka jednotlivých malých plôch na 
stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09  
do 0,25m2
Práce HSV
Povrchové úrpravy

1 X Hrubá výplň rýh na trenách akoukoľvek 
maltou, akejkoľvek šírky ryjy

2,5 M2

Povrchové úpravy 
Ostatné práce

1 Búranie priečok z tehál pálených, plných 
alebo dutých hr. Do 150mm, -0,19600 t

16,03 M2

2  Vyvesenie alebo zavesenie dreveného 
dverného krídla do 2 m2

4,00 KUS

3 Vbúranie kovových dverových zárubní, 
-0,08200 t

4,8 M2

4 Vybúranie vodovodného vedenia DN do 
200 mm,, -0,06300t

12,00 m

5 Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 
200 mm, -0,06300t

10,00 t

6 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 
mm a š. do 70 mm, -0,00600t

4,00 M

7 Otlčenie vnút. Omietok stien MV MVC do 
100%

22,05 M2

8 Odsekanie a odobratie stien 11,02 M2



z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2,-0,06800ta

9 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku 

23,58 T

10 Vnútrostavenisková doprava sutiny 
a vybúraných hmôt do 10 m 

4,71 T

11 Vnútrostavenisková doprava sutiny 
a vybúraných hmôt za každfých ďalších 5 
m

4,71 T

12 Poplatok za skladovanie – iné odpady zo 
stavieb a demolácií(17 09), ostatné

4,72 t

Ostatné práce 
Presuny hmôt

1 Presun hmôt pre opravy a údržbyu 
objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

10,53 T

Presuny hmôt
Práce HSV
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

1 Demontáž potrubia z liatinových rúr 
odpadového alebo dažďového nad 100 
do DN 200, -0,03065t

5,00 m

2 Demontáť potrubia z novodurových rúr 
opadovéhoé alebo pripojovacieho do 
D75, -0,00210t

5,00 M

3 Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou 16,00 hod
Práce PSV
ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

1 Práce súvisiace s vnútorným vodovodom 24,00 hod
2 Vnútorný rozvod vodovodu – materiál 1,00 Sub

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
ZTI- ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1 Montáž záchoda závesného do masívnej 
murovanej konštrukcie - GEBERIT

2,00 Sub

2  Montáž pisoárového záchodku z bieleho 
diturvitu s automatickým sprchovaním 

2,00 Sub

3 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry 
z bieleho diturvitu na skrutky do muriva

2,00 Sub

4 Montáž tlakových ohrievačov ostatných 
typov 125 l

1,00 Sub

5 Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlová do D 
40 

2,00 Kus

6 Demontáž záchoda splachovaciho 
s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom, -,01933t

2,00 sub

7 Demontáz záchoda splachovacieho 
s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom

2,00 sub

8 Demontáž pisoára s nádržkou a 1 
záchodom, -0,0172t

2,00 sub

9 Demontáž umývadiel alebo umývadielok 
bez výtokovej armatúry, -0,01946t

2,00 sub

10 Demontáž elektrického zásobníkového 
orievača vody tlakového od 20l do 200l, 
-0,15500t

1,00 sub



11 Demontáž batérie nádstennej do G3/4, 
0,00156t

2,00 sub

12 Pisoár Golém s automat. Plachovaním – 
biely 

2,00 ks

13 Batéria umývadlová 2,00 ks
14 WC GEBERIT závesne 2,00 ks
15 Umývadlo Bermud I.A s dierou 14341 2,00 ks

ZTI- ZARIAĎOVACIE PREDMETY
Ústredné vykourovanie – vykurovacie 
telesá

1 Práce súvisiace s ústredným kúrením 20,00 hod
2 Radiator rebríkový – biely s 

príslušenstvom
2,00 ks

Ústredné vykourovanie – vykurovacie 
telesá
Konštrukcie sklobeténové

1 Demontáž sklobeténových oknin 
z tvarosviek do sute

2,85 M2

2 Presun Hmôt na sklobeténové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

0,28 T

Drevostavby
1 SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 

mm hrana A konštrukcia viditeľná 
GYPTONE Baso

13,21 M2

2  Presun hôt pre dádrokarténové 
konštrukcie v objektoch výšky do 7 m

0,16 t

Konštrukcie stolárske
1 Dvere SAPELI vnútorné , laminátované 

M10, plsné voština, š. 90 cm, STN, obj. č. 
CPLNO10

1,00 ks

2 Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, fólia , 
hrubka steny do 17 cm, š. 60cm/STN, 
obj.č. ZFOJK 17

2,00 ks

3 Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, fólia , 
hrubka steny do 17 cm, š. 70cm/STN, 
obj.č. ZFOJK 17

3,00 ks

4 Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, fólia , 
hrubka steny do 17 cm, š. 90cm/STN, 
obj.č. ZFOJK 17

1,00 ks

5 Montáž dverov=ho krídla kompletiz. 
Kývavého z tvrdeho dreva alebo 
smrekovca jednokrídlové

6,00 kus

6  Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové hr. Steny do 170 mmm

6,00 kus

7 Presun jmot pre konštrukcie stolárske 
v objektoch výšky do 6 m

0,24 t

8 Dvere SAPELI vnútorné laminátové M10, 
plsné, voština š.60 cm/STN obj, č. 
CPLNOI10

2,00 ks

10 Dvere SAPELI vnútorné laminátové M10, 
plsné, voština š.70 cm/STN obj, č. 
CPLNOI10

3,00 ks

Kovové dplnkové konštruckcie
1  Montáž okna plastového so zasklením 

za 1 bm montáže
5,8 m

2 Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
do 6 m

0,04 T

3 Plastové okno jednokrádlové 1,00 ks



otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/1400 
mm mrazené sklo
Podlahy a obklady keramické - dlažby

1 Montáž podláh z dlaždíc keram. 
Ukladanie do tmelu bez povrchovej 
úrpravy alebo glaz. Hladkých 
300x3000mm

18,44 M2

2  Presun hmôt pre podlahyz dlaždíc 
v objektoch výšky do 60m

0,57 T

3 Dlaždice 31,6x31,6 cm 19,81 M2
Podlahy a obklady keramické - 
obklady

1 Montáž obkladov stien z obkladačiek 
hutných , keramických do tmelu 
400x300mm

66,87 M2

2 Presun hmôt pre obklady keramické 
v objektoch výšky do 6 m

2,95 T

3 Obkladačky keramické glazované 
jednofarebné hladké 300x425 mm

70,21 M2

4  Obkladačky keramické glazované 
jednofarevné hladké 100x500mm – listela 

61,43 ks

Nátery
1 Nátery kov. Stav. Doplnk. Konštr. 

Syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov.

5,00 M2

2 Nátery kov. Stav. Doplnk.konštr. 
syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce základný 

5,00 M2

Maľby
1 Pačokovanie vápenným mliekom 

jednonás. S obrúsením a presadrovaním 
v miestnostiach výšky do 3,8 m

46,47 M2

2 Maľby z maliarskych zmesí tekutých 
Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné 
jednonás. Výšky do 3,8 m

46,47 M2

Montážne práce
M-21Elektromontáže

1 Vnútorná elektroinštalácia – práce 16,00 hod
2 Elektroinštalácia – vnútorná 

elektroinštalácia - materiál
1,00 seb

3 Svietidla bodové do stropu WC 18,00 ks
4 Svietidla do chodby pred WC senzorové 2,00 ks

M – 24 Montáž vzduchotechnických 
zariadení

1  Jednotka vetracia pre priame odsávanie 
veľkosť 8,12 dodávka a montáž

1,00 sub



      

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky 

Identifikačné a kontaktné údaje uchádzača

Názov zákazky:    „Rekonštrukcia sociálnych zariadení -  toaliet v budove kultúrneho 
domu  Ploské““

Verejný obstarávateľ: Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Košice okolie

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Štaturárny zástupca uchádzača:

Zástupca uchádzača pre rokovanie
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktné údaje uchádzača:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V …………………….,  dňa: ………………………….

             ……………………………………
          Podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov  zákazky:    „Rekonštrukcia  sociálnych  zariadení  -  toaliet  v budove  kultúrneho 
domu  Ploské““

Verejný obstarávateľ: Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Košice okolie

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Štaturárny zástupca uchádzača:
      
     

Návrh uchádzača
na plnenie kritérií určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk: 

 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení - toaliet v budove kultúrneho domu  Ploské““

Cena za predmet obstarania v € bez DPH 

DPH 20% v €

Cena za predmet obstarávania v € s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Neoodeliteľnú prílohu Návrhu na plnenie kritérií tvorí ocenený slepý výkaz výmer.



V ………………………………., dňa: …………………………..
……………………………………


