
 

 

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

zadávanie podlimitnej zákazky podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona  č.25/2006 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

PRIESKUM TRHU 

                                                                    

A. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov organizácie:    Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

Sídlo organizácie:    Námestie Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

 IČO:     42084636 

 Štatutár:     Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

 Telefón:     +421 53 46 99 066 

 Fax:      +421 53 46 99 065 

 e-mail:     hradiska@maslev.sk  

 Kontaktná osoba:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

B. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo 

 

C. Opis predmetu zákazky:   Novostavba Múzeum medu  

V rámci realizácie projektu spolupráce „Mlieko a med pre naše zdravie“ bude vytvorené v obci Klčov malé múzeum 

pripomínajúce medovníkový domček. Preto bude nutné zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej 

dokumentácie. Keďže nejde o rekonštrukciu, ale o novostavbu, stavba je navrhnutá v zmysle nižšie uvedenej 

špecifikácie.  

Špecifikácia predmetu zákazky:  

Objekt bude umiestnený na pozemku obce Klčov. V jeho blízkosti je voľná odstavná plocha v kontakte 

s komunikáciou 1/18 E50. 

Stavba o celkových rozmeroch 7,6 m x 4,1 m bude obdĺžnikového pôdorysného tvaru, pozostávať bude z 1 

stavebného objektu. Vstup do objektu je navrhnutý jeden. Vstupnými dverami sa dostaneme do chodby, z ktorej je 

prístup do všetkých miestností objektu: WC, šatne, skladu, hlavnej miestnosti múzea. Tvar strechy bude sedlový 

s hrebeňom v smere JZ – SV so sklonom 22° a vikierom na juhovýchodnej fasáde. Krov bude hambálkový. 

Konštrukčné riešenie obvodových stien, stropov a krovu bude z montovanej drevenej stĺpikovej konštrukcie, 

v nízkoenergetickom štandarde. Vnútorné priečky budú taktiež z drevenej stĺpikovej konštrukcie, poprípade 
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z montovaného systému sadrokartónových stien. Strešná krytina bude skladaná z keramických tašiek (napr. 

Tondach) v sklone 22°, poprípade sa krytina určí v spolupráci s investorom. Obklad stien bude z dreveného 

profilovaného obkladu pripomínajúceho zrubovú stavbu. Farebnosť navrhovanej stavby bude vo svetlých hnedých až 

mliečnych farbách. Okenné a dverné otvory budú z europrofilu.  

Plošné a priestorové bilancie a kapacity: 

Chodba     2,36 m2 

WC      1,35 m2 

Šatňa      1,35 m2 

Sklad      4,03 m2 

Múzeum    13,89 m2 

Spolu bez terasy   22,98 m2 

Stavebné práce musia byť uskutočnené na samostatnom pozemku a nebudú zasahovať do existujúcich 
inžinierskych sietí. Napojenie sa bude týkať kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky.  

 



 
 

 

 

 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 

Dodanie podkladov 

Obstarávateľ dodá technickú dokumentáciu v papierovej podobe pri vyžiadaní uchádzačom alebo pri podpise zmluvy 
o dielo s výherným dodávateľom, v zmysle požiadaviek uchádzačov. 
 
D. Miesto dodania cenovej ponuky:  Občianske združenie MAS LEV, o.z.  

      Námestie Majstra Pavla 28      
      054 01 Levoča 
   

E. Možnosť predloženia ponuky :  Iba na celý predmet zákazky! 
 

F. Termíny: 
 

Termín dodania cenovej ponuky:  do 14.02.2014 osobne, alebo poštou na adresu uvedenú v bode A. 
Trvanie zmluvy:    od marec 2014 – september 2014  
Termín dodania zákazky:  záväzne do konca septembra 2014     
 
G.  Poskytnutie súťažných podkladov – k výzve nie sú žiadne dodatočné súťažné podklady. Dodávateľ si môže 

vypýtať konkretizovanie ďalších parametrov predmetu zákazky.  
  
H.  Celková cena predmetu zákazky 

Podkladom pre stanovenie ceny je výkaz výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Cena za celkový predmet zákazky 
vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena 
pevná bez možnosti úpravy.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR 

- sadzba a výška DPH v EUR 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť 
upozorní označením „Nie som platca DPH“ v cenovej ponuke.  

I. Platobné podmienky 

Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry.  

Faktúra môže byť vystavená na základe obstarávateľom potvrdeného dodacieho listu. 

K.  Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

- nebola predložená ani jedna ponuka; 

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 

- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

L. Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota v limite do 30 000 € bez DPH 

M. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.02.2014 o 10:00 hod v priestoroch kancelárie MAS LEV (viď adresa 



obstarávateľa). Pre vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia pozostávajúca z členov Správnej rady MAS LEV, 

o.z. v počte 3 osoby.  

V Levoči, dňa 23.01.2014       Ing. Andrea Hradiská, PhD.



 

 

 

 


