
PRÍLOHA 
K VÝZVE  NA  PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

 

vypracovaná  v súlade s § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o   verejnom obstarávaní a  o  zmene a   doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon) 

Číslo zákazky :     6/2019 
Názov zákazky : „Oprava strechy nad obecným úradom a kultúrnym domom“ 

havarijný stav 
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 
Spoločný slovník  obstarávania (CPV) : 45261910-6 

Postup verejného obstarávania  V súlade s § 117 zákona  
 
I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov : Obec Roštár IČO : 00 328 731 
Poštová adresa : Obecný úrad Roštár 101,  049 35 Roštár 
Kontaktná osoba pre VO : Ing. Anna Hlaváčová Tel.: 058/7344372; mobil : 0907 253 383 

e-mail : a.hlavacova@centrum.sk  
Kontaktná osoba vo veciach  zmluvných :  Mgr. Andrej Lalik Tel.: 058/7931007 

e-mail : obecrostar@gmail.com   
 
II.  Opis  

II.1.Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Roštár 
II.2.Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
Predmetom zákazky je oprava strechy nad obecným úradom a kultúrnym domom /havarijný stav/, demontáž, 
montáž lát, kontralát, demontáž a montáž žľabov a zvodov, demontáž pôvodnej krytiny a montáž novej krytiny,  
odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, prípadne iné vzniknuté náklady. 
II.3. Zdroj finančných prostriedkov :   Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa 
II.4. Termín uskutočnenia stavebných prác: 

Stavebné práce budú uskutočnené odo dňa  odovzdania a prevzatia staveniska  max. do 15.12.2019.  
 

II.5.  Spôsob určenia ceny : 
- Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
   č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky  
   č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
- Uchádzač navrhne cenu v ponuke v eur bez DPH a v eur s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH,  
  uvedie to v cenovej  ponuke. 
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočnením stavebných     
  prác.  
- Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré      
   nezapočítal do ceny predmetu zákazky. 
- Cena bude navrhnutá na celý predmet zákazky. 
- Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na  základe jemu vzniknutých nákladov   
  a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 
 



 
 
III.  Administratívne informácie 

III.1. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   
Dátum : Najneskôr do 18. 11. 2019 
Čas :   Najneskôr do 10:00 hod.   

III.2. Predloženie cenovej ponuky:  
na e-mailovú adresu: a.hlavacova@centrum.sk, alebo v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa 
III.3. Predpokladaná hodnota zákazky  na uskutočnenie stavebných prác v eur  bez  
DPH: 

14 433,00 

 
IV. Doplňujúce informácie 

IV.1 Ďalšie informácie : 
4.1 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a záujemcami/uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    
elektronicky,  t.j. e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu e-mailovú    adresu   
a.hlavacova@centrum.sk.  Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpodencia  medzi  verejným  
obstarávateľom /poverenou osobou/ a záujemcami/uchádzačmi, cenové ponuky môžu byť doručené aj v 
listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa.  
4.2 Záujemcovia si môžu dohodnúť telefonicky obhliadku budovy u verejného obstarávateľa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Hlaváčová 


