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Výzva na predkladanie ponúk 
 

zákazka 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na uskutočnenie stavebných prác „Zníženie energetickej náročnosti objektu 
obecný úrad - Veľký Biel“ 
 
1) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 

Názov:    Obec Veľký Biel 

Sídlo:     Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

Zastúpený:    Anton Danter, starosta 

IČO:     00 305 146 

DIČ:     2020662303 

Kontaktná osoba pre   Adriana Masárová, na základe poverenia 

verejné obstarávanie:  ADAMAS COMPANY, s.r.o., F. Kazinczyho 1258/5,  

                                   925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 537 951 

Tel.:     0948 379 990 

e-mail:    masarova.adriana@gmail.com 

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

 

2) PREDMET ZÁKAZKY 
Názov predmetu zákazky 

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad - Veľký Biel 

Hlavný kód CPV:  

45000000-7 - Stavebné práce 

Druh zákazky:  

Stavebné  práce 

Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo- Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. K podpisu Zmluvy na 

predmet zákazky bude vyzvaný úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk, po zaslaní 

oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2020 

Predpokladaná hodnota zákazky: 68 029,99 bez DPH 
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Opis predmetu zákazky a jeho rozsah : 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v znížení energetickej 

náročnosti a tým aj prevádzkových nákladov budovy obecného úradu Veľký Biel. Existujúca 

nosná konštrukcia šikmej strechy  - krov ostane zachovaný v plnom rozsahu. Strešný plášť 

bude z časti vymenený (v miestach pôvodnej strešnej krytiny). Časť strechy, ktorá bola 

vymenená bude zdemontovaná a po zateplený a uložení strešných vrstiev opätovne 

namontovaná. Konštrukcia krovu  - krokvy budú doplnené o kontralaty a latovanie. Z 

vonkajšej strany budú na krokvy osadené kontralaty, na ktoré bude uchytená difúzna fólia 

(poistná izolácia) tyvek. Na kontralaty bude uchytené latovanie a ťažká strešná krytina. 

Dažďové zvody horizontálne i vertikálne budú kompletne vymenené vrátane nosných prvkov 

a kompletných klampiarskych výrobkov. 

Výplne okenných otvorov (drevené) budú vymenené za plastové, čím dôjde k zjednoteniu 

celkového architektonického výrazu budovy a k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností. 

Obvodový plášť bude kompletne zateplený kontaktným zatepľovacím systémom vrátane 

sokla. Povrchová úprava bude omietkou a v rámci sokla mozaikovou omietkou. Sokel bude 

zateplený styrodurom  - tepelná izolácia vhodná do vlhkého prostredia. 

IZOLÁCIE TEPELNÉ 

• Zateplenie fasády – na existujúci obvodový plášť pôvodnej i pristavanej časti objektu bude 

aplikovaný kontaktný zatepľovací systém, na ktorý sa použijú fasádne kontaktné dosky z 

minerálnej vlny Nobasil FKD (NBS) hrúbky 160mm + omietka s nízkym difúznym odporom. 

Zateplenie fasády sa uvažuje na obvodových stenách celého objektu.  

• Na zateplenie v soklovej časti obkladu je potrebné použiť nenasiakavé izolačné dosky 

(styrodur) hrúbky 100mm 

• Stropná konštrukcia nad 1.nadzemným podlažím bude zateplená tepelno- izolačnými 

doskami z minerálnej vlny Nobasil FKD(NBS) hrúbky 2x100 mm. 

Existujúca omietka (brizolid) bude v prípade potreby (aj čiastočne) oklepaná v tých častiach, 

kde bude porušená, alebo dochádza k odlupovaniu. Po vyspravení bude tepelná izolácia 

uchytávaná na fasádu systémovými kotvami a pôvodná omietka bude vyrovnaná lepiacou 

maltou tak, aby bola zabezpečená normová rovnosť konečnej povrchovej vrstvy. 

Drevené okenné výplne otvorov budú vymenené . Okenné výplne budú z profilu PVC 5 

komorového kde k profilu je max. 2,0 s hliníkovým parapetom zo strany exteriéru farby bielej 

vnútorný parapet bude z PVC. Spôsob otvárania okien je otváravo - sklopný alebo sklopný.  

Zasklenie je  izolačným dvojsklom kde je súčiniteľ prechodu tepla skla k=1,1 W/m2K, 

súčiniteľ priepustnosti svetla TL=74%, priepustnosť slnečnej energie g=57%, index 

vzduchovej nepriezvučnosti RW=33dB. 
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Vonkajšie dvere budú hliníkové povrchovo upravené na bielo, s možnosťou zasklenia 

izolačným dvojsklom. 

Všetky klampiarske výrobky (klampiarske výrobky strechy, oplechovanie atiky ) sú 

navrhnuté z titánzinkového plechu hr. 0,8mm. Všetky spojovacie a kotviace prvky musia byť 

z materiálu rovnakého druhu. Pri realizácii treba dodržiavať príslušnú normu STN 73 3610.   

Bližší opis zákazky je vymedzený v dokumente „Projektová dokumentácia“, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto výzvy a v dokumente „Výkaz výmer“, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom 

vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu je 

možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej osoby: Anton 

Danter- starosta, kontakt: 0911 446865 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky  v EUR. 

Uchádzač vyplní prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr dňa 12.5.2020, do 15:00 hod.  

Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým 

spôsobom z kontaktného miesta uvedenom v bode I. tejto výzvy dňa 30.4.2020.  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuky je možné doručiť výlučne elektronicky na 

emailovú adresu kontaktnej osoby- masarova.adriana@gmail.com. Ponuky je potrebné 

predložiť v elektronickej podobe vo formáte PDF najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo 

výzve na predkladanie ponúk. Do predmetu emailu uviesť: „Zníženie energetickej náročnosti 

objektu obecný úrad - Veľký Biel“ 

 
IV. PODMIENKY ÚČASTI 

Požiadavky na spôsobilosť realizovať predmet  zákazky 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto predloží doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky- výpis z obchodného 

registra alebo živnostenského registra- naskenovaný dokument vo formáte pdf. 
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V. OBSAH PONUKY 
 
Ponuka musí obsahovať naskenované ( s podpisom a pečiatkou uchádzača) nasledovné 

doklady: 

1. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra vo formáte pdf 

2. vyplnený návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk vo formáte pdf ( príloha č. 2 tejto výzvy), 

3. vyplnený výkaz výmer vo formáte pdf ( príloha č. 3 tejto výzvy) 
 

Vypracovala:                                                       

                                                Adriana Masárová 

                                                  poverená osoba 

 
Dátum spracovania: 30.4.2020 
 
 
 
Prílohy tejto výzvy:  
Príloha č. 1  Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2  Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 3  Výkaz výmer 
Príloha č. 4  Návrh Zmluvy o dielo 


