
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 
Obec Rovinka v súlade so zákonom § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku 

verejného obstarávania 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie   Obec Rovinka 

IČO: 00305057 

Sídlo organizácie:  Hlavná 350, 900 41 Rovinka 

Štatutárny zástupca:  Milan Kubeš, starosta obce 

Internetová adresa:   www.obecrovinka.sk 

Kontaktné miesto:  Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka 

Kontaktná osoby: Ing. Tomáš Káčer 

Telefón: 0915 941 081 

E-mail:  kacer@obecrovinka.sk  

 

2. Druh zákazky: zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej 

len zákon) – zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

 

3. Názov zákazky: Realizácia stavby: „ZŠ Rovinka – spevnené plochy areálu“ 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 170 000,00 € 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky, uskutočnenia stavebných prác: areál Základnej školy 

Rovinka, Školská 266, 900 41 Rovinka, parc. č. 1783/6, 1783/8, 1784/14, 1784/15 

 

6. Termín dodania služby: 30.09.2021 

 

7. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je revitalizácie vstupnej časti areálu Základnej školy v Rovinke. V rámci 

projektu budú realizované objekty SO 01, 02, 03 - sú situované v katastrálnom území Rovinka 

na parcelách č. 1783/6, 1783/8, 1784/14, 1784/15. 

Stavebný objekt SO 01 - Prístrešok je riešený ako jednoduchá jednopodlažná stavba bez 

podpivničenia s plochou strechou, spĺňajúci štandardy podľa platných predpisov STN. Stavba 

je rozdelená na dve funkčné časti. V časti od ulice bude umiestnené stojisko pre odpad, kým 

smerom do areálu školy bude situovaný altánok. Samotný altánok je tvorený prestrešením 

vybiehajúcim zo stojiska pre odpady. 

Dôležitou časťou stavby je realizácia spevnených plôch, stojísk automobilov, vjazd 

a organizácia dopravy, ktorých účelom je naplniť očakávania a požiadavky vyplývajúce 

z charakteru prevádzky základnej školy. Stavba nebude pripojená na inžinierske siete. 

V okolí objektu sú navrhnuté prislúchajúce spevnené komunikačné plochy pre vjazd, 

parkovanie vozidiel a pešiu komunikáciu podľa projektovej dokumentácie v časti SO 02.  

Opis predmetu zákazky je uvedený v bode 8. tejto výzvy. 

 

8. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je revitalizácie vstupnej časti areálu Základnej školy v Rovinke. V rámci 

projektu budú realizované objekty SO 01, 02, 03 - sú situované v katastrálnom území Rovinka 

na parcelách č. 1783/6, 1783/8, 1784/14, 1784/15. 
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Stavebný objekt SO 01 - Prístrešok je riešený ako jednoduchá jednopodlažná stavba bez 

podpivničenia s plochou strechou, spĺňajúci štandardy podľa platných predpisov STN. Stavba 

je rozdelená na dve funkčné časti. V časti od ulice bude umiestnené stojisko pre odpad, kým 

smerom do areálu školy bude situovaný altánok. Samotný altánok je tvorený prestrešením 

vybiehajúcim zo stojiska pre odpady. 

Dôležitou časťou stavby je realizácia spevnených plôch, stojísk automobilov, vjazd 

a organizácia dopravy, ktorých účelom je naplniť očakávania a požiadavky vyplývajúce 

z charakteru prevádzky základnej školy. Stavba nebude pripojená na inžinierske siete. 

V okolí objektu sú navrhnuté prislúchajúce spevnené komunikačné plochy pre vjazd, 

parkovanie vozidiel a pešiu komunikáciu podľa projektovej dokumentácie v časti SO 02. 

 

STAVEBNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY OBJEKTU SO 01 

 

KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné určiť priestory, ktoré budú slúžiť ako zariadenia 

staveniska, zázemie, a ostatné priestory slúžiace na ochranu pracovníkov a na skladovanie 

náradia i materiálu potrebného na výstavbu. Stavba bude riadne vytýčená a vyznačené všetky 

dočasné skládky. 

 

ZEMNÉ PRÁCE 

Vzhľadom na rozsah zemných prác je postačujúce použitie malej mechanizácie na strhnutie 

a uskladnenie ornice, výkopu základových škár a rýh. Čiastkové výkopové práce a začistenie 

základovej škáry pred betonážou zrealizovať ručne. V čase expedovania tohto stupňa 

projektovej dokumentácie nebol k dispozícii inžiniersko-geologický prieskum. Výkopy a ich 

svahovanie je potrebné prispôsobiť reálnej situácii v súčinnosti s odborne spôsobilým 

geotechnikom, prípadne statikom. 

 

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 

Základové pätky pod objektom sú navrhované do nezamŕznej hĺbky 1,2m od úrovne podlahy 

prístrešku (1,15m od úrovne terénu) z vystuženého betónu podľa špecifikácie uvedenej v časti 

projektu E112 - Statika. Pätky budú odlievané do začistených výkopov vo výške 800mm. 

Nosné stĺpy objektu sú založené v základových pätkách s rozmermi od 500/500/800, 

600/600/800, 700/700/800 až 1200/1200/800mm a následne v 1 rade DT tvárnic položenej na 

pätkách podľa výkresu základov. Následne bude zrealizovaná podkladná štrková vrstva 

dôsledne zhutnená na požadovanú únosnosť podľa projektu Statika a zaliata roznášacia 

železobetónová doska hr. 150 mm. Horná hrana roznášacej dosky je navrhnutá na výškovú kótu 

±0,000. 

 

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Zvislé nosné oceľové stĺpy sú dvoch druhov s označením OC 1 a OC 2. 

V hlavných osiach sú navrhnuté oceľové stĺpy OC 1 s uzatvoreným štvorcovým profilom SHS 

120x120x5mm a doplnené sú medzi osami stĺpmi OC 2 s uzatvoreným štvorcovým profilom 

SHS 80x80x5mm. 

 

ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Nenosné konštrukcie sú tvorené výplňou medzi nosnými stĺpmi v časti okolo stojiska na odpad, 

pričom tvoria obvodové steny. Tie sú tvorené výplňovou konštrukciou medzi stĺpmi z 

drevených lamiel, resp. drevotrieskovej dosky. V prednej časti objektu je navrhnutá posuvná 

brána takisto s výplňou z drevených lamiel. V časti altánku sú steny otvorené bez výplne. 

 

 

 



VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Strešná konštrukcia nad 1.NP je navrhnutá ako oceľová. Po obvode na nosných oceľových 

stĺpoch prechádzajú oceľové nosníky profilu IPE 140. Na nich je priečne uložený nosný 

trapézový plech. Spodná hrana strechy bude vo výške +2,600m. 

 

STREŠNÝ PLÁŠŤ 

Zastrešenie prístrešku je riešené UV stabilnou PVC fóliou, ktorá je kvôli plochej konštrukcii 

strechy inštalovaná na OSB dosky potiahnuté geotextíliou položené na nosnom trapézovom 

plechu. Spádovanie strechy je do dvoch zvodov umiestnených pri stĺpoch OC 2 v osi 2 vo 

vnútornej strane časti na odpad podľa výkresu 03 Pôdorys strechy. Oplechovanie strechy je 

tvorené pozinkovaným farebným plechom a tvorí tak pohľadovú atiku. Všetky materiály 

v súvrství skladby musia byť použité z jedného systémového riešenia, prípadné použitie iného 

materiálu musí byť konzultované s technickými zástupcami všetkých použitých materiálov. 

Strešné konštrukcie musia spĺňať podmienky predpísané normou STN 73 1901. 

 

PODLAHY 

Podlahy sú navrhnuté len ako epoxidový náter na penetráciou ošetrenej betónovej doske. 

Všetky podlahy musia spĺňať požiadavky príslušných noriem a vyhlášok. Rovinnosť, 

pôsobenie vody a vlhkosti, klzkosť, mechanickú odolnosť, hygienické požiadavky a iné 

popisuje norma STN 74 4505: 2013. Povrch nášľapnej vrstvy musí mať protišmykovú úpravu 

povrchu. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok (zálohu). Platba sa bude 

realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr a dodacieho/preberacieho 

protokolu. Úhrada predložených faktúr za predmet zmluvy bude prebiehať bezhotovostným 

prevodom, v zmysle príslušných platných predpisov. Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní od 

doručenia faktúry. Presné podmienky platieb a lehoty splatnosti faktúr budú stanovené 

v príslušných jednotlivých fakturačných, platobných a preberacích dokladoch a sú zohľadnené 

v návrhu zmluvy. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 
Informácie a formálne náležitosti potrebné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje: 
• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona - musí byť oprávnený dodávať tovary, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. 
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovary, ktoré 
zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona - nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť 
si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená. 

• U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona - konflikt 
záujmov podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto 
skutočnosť potvrdí uchádzač predložením čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu 
záujmu podľa Prílohy č. 3. 

• Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Podmienky účasti na 
preukázanie osobného postavenia uchádzačov sú primerané vzhľadom na požadovaný 
predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. Postup zadávania tejto zákazky zverejnením výzvy na 



web stránke verejného obstarávateľa a zaslaním výzvy na predkladanie cenových ponúk 
vybraným záujemcom, umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhodnotiť splnenie podmienok 
účasti podľa vyššie uvedených bodov z dostupných verejných databáz u vybraných 
záujemcov vopred. 

 

11. Cena 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutou prácou. Cena zahŕňa aj 

náklady na dopravu do miesta verejného obstarávateľa, v prípade potreby. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: do 14.06.2021 do 12.00 hod. 

 

13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla verejného 

obstarávateľa. Ponuka sa predkladá formou vyplnenia prílohy č. 1, 2, 3 a 4 výzvy. 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy, 

➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

➢ označenie „verejná súťaž - neotvárať“ 

➢ Ponuku je možné predložiť aj elektronicky na e-mail verejného obstarávateľa 

kacer@obecrovinka.sk  

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Kritérium: najnižšia cena bez DPH 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za realizáciu predmetu zákazky spolu 

najnižšiu cenu vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke vyslovene 

upozorní verejného obstarávateľa. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

 

15. Vyhodnocovanie ponúk: Dňa 14.06.2021 o 13.00 hod. 

 

 

 

Dňa 04.06.2021 

 

 

 Milan Kubeš 

 starosta obce 
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

 

Obec Rovinka 

IČO: 00305057, tel.: 0915 941 081; e-mail: kacer@obecrovinka.sk 

Hlavná 350, 900 41 Rovinka  

 

Cenová ponuka uchádzača 

 
Predmet zákazky (§ 3 zákona):  Stavebné práce 

Názov zákazky:  
Realizácia stavby: „ZŠ Rovinka – spevnené plochy 

areálu“ 

 

I. Názov, adresa a kontaktné údaje uchádzača 

Obchodné meno:  IČO:  

Poštová adresa vrátane PSČ:  

Bankové spojenie:  IBAN: 

DIČ: IČ DPH:  

Štatutárny zástupca:  Tel.:  

Kontaktná osoba:  Tel.:  

E-mail:  

 

II. Cenová ponuka uchádzača 

Cena za predmet obstarávania v Eur bez DPH:  

Výška DPH 20 %:  

Cena za predmet obstarávania v Eur vrátane DPH:  

 

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

 

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na 

poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

V ………………………. dňa ......................... 

 

 

 

 

 ............................……………… 

 štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 

 

 

 

 

 


