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V Zázrivej, dňa 27.4.2018 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Zázrivá, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.          

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

predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na 

nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

- Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

- Zákazka na stavebné práce v zmysle zákona  o verejnom obstarávaní 

 

„Dobudovanie Pastierskeho centra v Zázrivej“ 

 

1. Identifikácia  

Verejný obstarávateľv zmysle § ods. 7 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 

Obec Zázrivá 

Sídlo: Stred 409,  027 05 Zázrivá 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Matúš Mních 

IČO: 00315010         

DIČ: 2020561906       

Tel.:  +421 43 5896 130       

Fax:  +421 43 5896 130  

Mobil: +421 908 941 052      

E-mail:   info@zazriva.com    

Internetová stránka: www.obeczazriva.sk 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

Číslo účtu.:   SK45 0200 0000 0000 1762 7432      

           

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Zázrivá, Obecný úrad,  Stred 409, 

Zázrivá 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Karol Karcol, mail: 
info@zazriva.com ,  mobil: +421 908 941 052 

4. Predmet obstarávania: uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Dobudovanie 

Pastierskeho  centra  v Zázrivej“, ktorá sa skladá z uskutočnenia stavebných prác.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

mailto:obeczazriva@stonline.sk
http://www.zazriva.com/
mailto:info@zazriva.com
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Verejný v rámci Výzvy na predkladanie ponúk požaduje predložiť cenovú ponuku na celý 

predmet zákazky. Výsledkom zákazky Dobudovanie pastierskeho centra bude: Zmluva 

o dielo( ktorej návrh tvorí prílohu tejto výzvy).                                                                                                                            

 

 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác. Súčasťou Výzvy je kompletná 

projektová dokumentácia pre vybudovanie pastierskeho centra včítane Technických 

a Sprievodných správ, rozpočtu a sprievodnej fotodokumentácie.  

 

Vybudovanie pastierskeho centra 

CPV: 45212312-6 Stavebné práce na objektoch výstavných stredísk 

 

Pastierske centrum sa skladá z 5 objektov: 

SO 01 – Zrub 

  - jedná sa o existujúcu stavbu na parcele č. 583/1 k.ú. Zázrivá, o ploche cca 20 m2 v mierne 

svahovitom teréne. Jedná sa o dokončovacie práce na existujúcom objekte a jeho úpravu na 

účely prezentácie valašskej kultúry. Stavba je jednopodlažná zrubová hrubá stavba, 

o jednopriestorovom objekte. 

                                                                                                                                                   

Požadujú sa na objekte vykonať nasledovné práce: 

- tepelná izolácia celého objektu v rozsahu projektovej dokumentácie,                                               

kamenná obmurovka hr 150 mm, ošetrenie objektu 2x olejovým náterom,   zhotovenie 

zábradlia. V objekte bude realizovaná elektroinštalácia umelého osvetlenia (žiarovky 

a žiarivky) a zásuvky  na CYKY-J kábloch, osadených  v celoplastových rúrkach – všetko 

podľa projektovej dokumentácie a technickej správy V objekte nebude inštalované stále 

vykurovanie, v objekte bude zhotovená pec s komínovým telesom (viď projektová 

dokumentácia) určená pre príležitostné vykurovanie  a ukážky. Pec bude mať nasledujúce 

parametre: pôdorys 1x1,5 m, piecka bude zhotovená z pálenej červenej tehly na studené časti 

a šamotových tehál a plátov na teplé časti s kovaním rustikálneho vzhľadu z liatiny a ocele. 

Piecka by mala obsahovať platňu na varenie, otvorený funkčný krbový priestor zaústený do 

komína, rúru na pečenie a otvor na vymetanie s popolníkovými vrátkami. Kovanie dvierok 

a jednotlivých častí pece sa požaduje oceľové, povrchová úprava piecky bude vyhotovená 

s ohľadom a napodobenie starých kochových pecí v regióne :oblejšie tvary hrán, povrchová 

úprava biela. (Ilustračné prevedenie pece spolu so zadefinovaním súčastí viď napríklad 

príloha č. 6 fotodokumentácia dobudovania pastierskeho centra – pec- obrázky č.1_1 až  

1_4„pec pohľady“ ) 

   Objekt je bez bleskozvodu. Ostatné špecifikácie prác sú zadefinované v projektovej 

dokumentácii (výkres, technická správa) a v rozpočte. 

   

SO 02 – Humno 

-jedná sa o existujúcu stavbu na parcele č. 583/1 k.ú. Zázrivá, o ploche cca 24 m2 v mierne 

svahovitom teréne. Jedná sa o dokončovacie práce na existujúcom objekte a jeho úpravu na 

účely prezentácie valašskej kultúry. Stavba je jednopodlažná zrubová hrubá stavba, 

o jednopriestorovom objekte.  

 

Požadujú sa na objekte vykonať nasledovné práce: 

 -zhotoviť a osadiť rebríkové schodisko, opraviť podlahu zhotovením druhej nášľapnej vrstvy                                                                                   

vyhotoviť a osadiť zárubňu s obložkou,  na vchodové dvere zhotoviť a osadiť oceľovú mrežu                                                                               



  

 

upraviť podhľady strechy hobľovanými doskami hr. 30 mm, na povale zhotoviť podlahu 

z dreveného roštu s doskami hr. 30 mm, ošetrenie objektu 2x olejovým náterom,  ošetriť 

trojnásobným karbolínovým náterom  (alebo ekvivalentom). 

V objekte bude realizovaná elektroinštalácia umelého osvetlenia (žiarovky a žiarivky) 

a zásuvky  na CYKY-J kábloch, osadených  v celoplastových rúrkach – všetko podľa 

projektovej dokumentácie a technickej správy, V objekte nebude inštalované vykurovanie 

Objekt je bez bleskozvodu. Ostatné špecifikácie prác sú zadefinované v projektovej 

dokumentácii (výkres, technická správa) a v rozpočte. 

 

SO 03 – Koliba 

  - jedná sa o existujúcu stavbu na parcele č. 583/2 k.ú. Zázrivá, o ploche cca 20 m2 v mierne 

svahovitom teréne. Jedná sa o dokončovacie práce na existujúcom objekte a jeho úpravu na 

účely prezentácie valašskej kultúry. Stavba je jednopodlažná zrubová hrubá stavba, pokrytá 

hydroizoláciou z asfaltovej lepenky o jednopriestorovom objekte. 

 

   Požadujú sa na objekte vykonať nasledovné práce: 

 -položenie strešnej krytiny z dreveného šindľa a ošetrenie trojnásobným karbolínovým 

náterom  (alebo ekvivalentom) Vnútorné a vonkajšie priestory ošetriť 2 – násobným olejovým 

náterom, zhotoviť podlahu – rošt + záklopové dosky hr. 30 mm  z vonkajších strán objektu 

trativod dl 40 m okolo všetkých 4 stien objektu DN 100 – výkop, geotextília, ph. hmotnosť 

300 mm/m2 zásypová kamenina fr. 32 – 63 mm. V objekte bude realizovaná elektroinštalácia 

umelého osvetlenia (žiarovky a žiarivky) a zásuvky  na CYKY-J kábloch, osadených  

v celoplastových rúrkach – všetko podľa projektovej dokumentácie a technickej správy. 

V objekte nebude inštalované vykurovanie. Objekt je bez bleskozvodu. Ostatné špecifikácie 

prác sú zadefinované v projektovej dokumentácii (výkres, technická správa) a v rozpočte. 

 

SO 04 – Drobná architektúra   

 -umiestnenie na parc. 583/1, 583/2 k.ú Zázrivá, drobná architektúra je opísaná v projektovej 

dokumentácii a jedná sa o tieto položky:  

  

 odpadkové koše drevené 3 kusy: 

-drevený odpadkový kôš so strieškou: popis: materiál smrekové drevo, objem koša 70 l, 

povrchová úprava hrubovrstvá lazúra UV stála exterierová farba prírodná, výška 120 cm, 

šindľová strieška. (viď napríklad príloha č. 6 fotodokumentácia dobudovania pastierskeho 

centra – mobiliár- obr.č.1 „kôš“ ) 

 

 stojany na bicykle drevené 2 kusy 

- stojan na bicykle drevený: - popis: materiál smrekové drevo, priemer valca 50 cm, dĺžka 

300 cm, pozície pre 5 bicyklov, povrchová úprava hrubovrstvá lazúra UV stála exterierová 

farba prírodná – položená na zemi. (viď napríklad príloha č. 6 fotodokumentácia dobudovania 

pastierskeho centra – mobiliár- obr.č 3 „stojan na bicykle“ ) 

 

záhradné sedenie z masívu v skladbe stôl + 2 lavice - 3 ks 

-záhradné sedenie z masívu v skladbe stôl + 2 lavice pevne spojené: -  Záhradné sedenie - 

stôl a 2 ks lavice z masívu Popis: materiál smrekové drevo, rozmery: dĺžka stola 260 cm šírka 

stola 50 cm, rozmer lavice: dĺžka 260 cm šírka 30 cm, povrchová úprava hrubovrstvá lazúra 

UV stála exterierová farba odtieň prírodný.  (viď napríklad príloha č. 6 fotodokumentácia 

dobudovania pastierskeho centra – mobiliár- obr.č2 „stol lavice“ ) 

 

      



 

strunga (prestrešená drevená)  1 ks    

-strunga (prestrešená drevená): - 1 x prestrešená drevená konštrukcia  šírky 2 metre, dĺžky 

3metre, výšky 2,2 metre tvorená z guľatiny, alebo  hranolov a dosák hrúbky min 2cm slúžiaca 

na dojenie oviec (viď napríklad príloha č. 6 fotodokumentácia dobudovania pastierskeho 

centra – mobiliár- obrázky č. 5, 5.1 „strunga“ ) 

 

-košiar: drevená ohrada z drevených dielcov dĺžky cca 2,5m, výšky 1,2m, vyhotovených 

z guľatiny, alebo hranolov a dosák- umožňujúcich ich ukotvenie na dvoch spodných stranách 

ostrými drevenými hrotmi dielca , aby samostatne stáli v zemi, celková dĺžka ohrady spolu 

bude 100metrov. (viď napríklad príloha č. 6 fotodokumentácia dobudovania pastierskeho 

centra – mobiliár- obr. č. 4 „kosiar“ ) 

 

 

 

SO 05 – PS 01 Zabezpečovacie zariadenia  

-Predmetom obstarania je súbor bezdrôtového  zabezpečovacieho zariadenia pre objekty SO 

01, SO 02 a SO 03. Zariadenie sa bude skladať z  centrálnej riadiacej jednotky a bezdrôtových 

komponentov. Ústredňa bude umiestnená v objekte SO 02 – Humno. Požaduje sa, aby systém 

v chránenom priestore reagoval na pohyb osôb, otvorenie okien a dverí, poškodeniu 

akejkoľvek periférie systému. 

Ovládanie systému – klávesnicou – výber príslušnej voľby a zadanie osobného kódu, 

priloženie osobného čipu alebo na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu. 

Od systému sa požaduje sledovanie na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu . Pri 

poruche systém požadovaný  kontakt na určené mobilné telefóny. Požaduje sa záložný  

akumulátorový zdroj s minimálnym časom zálohovania výpadku elektrickej energie 8 hodín 
           

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:                                                                                                                     

32 537,34 - € bez DPH   

                                                                                                                                           

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   

- Miesto predmetu zákazky: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, obec Zázrivá,  katastrálne   

                                             územie: Zázrivá, parc. č. 583/1 a 583/2                                                                                                             

- Termín dodania predmetu zákazky: do 29. 5. 2018 

 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Zmluva o dielo  do  29.5.2018 

                                                                                                                        

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

- bez úhrady, súťažné podklady sú spracované do Výzvy 

 

11. Financovanie predmetu zákazky:      

Verejný obstarávateľ plánuje spolufinancovať predmet obstarávania z fondov Európskej únie, 

konkrétne v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko, prioritná os: Ochrana a 

rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ: 

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva 

návštevníkmi a obyvateľmi, číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16, názov projektu: 

Trasa Valašskej kultúry. Obec Zázrivá je jedným z projektových partnerov. Výška 

schválených výdavkov projektu celkovo: 1 849 179,11 EUR, výška schválených výdavkov 



  

 

pre Obec Zázrivá: 220 554,04 EUR. Zákazka sa realizuje v rámci úlohy I, Vyznačenie trasy 

valašskej kultúry.  

                                                                                               

12. Lehota na predloženie ponuky:  do 9. 5. 2018, do 10:00 hod  

 

13. Spôsob predloženia ponuky:  

- poštou, kuriérom, osobne na adresu verejného obstarávateľa  

 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur s DPH za predpokladu:  splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky  splnenie podmienok účasti, podpísanie návrhu  Zmluvy 

o dielo, v ktorom sú fixne stanovené maximálne termíny splnenia predmetov obstarania. 

 

Úspešným uchádzačom /uchádzačmi bude taký uchádzač ktorý splnil podmienky účasti 

a predložili najnižšiu cenu. 

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:   

                                                                                                            

- ponuku predložte v písomnej forme 

- ponuku predložte v jednom písomnom vyhotovení  

- ponuku predložte v slovenskom, prípadne českom jazyku. Pri ponukách v iných jazykoch sa   

  žiada predložiť ponuku v tomto jazyku a zároveň úradný preklad v slovenskom jazyku 

- ponuku predložte v uzatvorenom obale, s označením názvu a sídla uchádzača, názvu a sídla  

  verejného obstarávateľa a klauzulou „neotvárať“ Dobudovanie pastierskeho centra   

   v Zázrivej“ 

- verejný obstarávateľ nepovoľuje predložiť variantné riešenie  

 

 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, štatutárneho zástupcu uchádzača, kontaktnú osobu uchádzača, telefón, fax, e-mail, 

webová stránka, bankové spojenie, č. účtu  s uvedením predmetu zákazky „Pastierske 

centrum v Zázrivej“ 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: za kompletný návrh sa 

považuje ocenenie a predloženie všetkých častí rozpočtov – prílohy č. 3, prílohy č. 3.1, 

prílohy č.3.2, prílohy č 3.3  a zároveň predloženie vyplneného návrhu  Prílohy č 4. Výzvy 

„Návrh na plnenie kritérií“    

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 

uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 

fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra a to iba  v prípade, že uchádzač 

predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 

obstarávateľa. 

 

16. Otváranie ponúk:  

 

Dňa 9. 5. 2018 o 16:00 hod v sídle verejného obstarávateľa Obec Zázrivá, Stred 409, 

Zázrivá 

 



 

17. Lehota viazanosti ponúk:  

do 31. 12. 2018 

 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

 

Mgr. Karol Karcol, mail: info@zazriva.com ,  mobil: +421 908 941 052  

              

              

V prípade záujmu Vašu ponuku predložte v zmysle vyššie uvedených pokynov.  

 

V Zázrivej, dňa 27.4.2018 

 

 

S úctou  

 

                                                                       .............................................. 

                                                                                JUDr. Matúš Mních, starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1  – Inštrukcie k vyplňovaniu dokumentov 

Príloha č.2 – Návrh Zmluvy o dielo 

Príloha č.3 – Rozpočet dobudovania pastierskeho centra v Zázrivej 

Príloha č. 3.1 – Rozpočet  Elektorinštalácia   

Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.5 – Kompletná projektová dokumentácia – podľa objektov 

Príloha č.6 – Fotodokumentácia dobudovania Pastierskeho centra 
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