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 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 25.10.2012 
  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : Materiál v stavebníctve - murárske 
a maliarske náradie, 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Výber dodávateľa službe pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ Chminianske 
Jakubovany“ - Materiál v stavebníctve - murárske a maliarske náradie, schváleného z OP 
ZaSI,  Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Opis predmetu zákazky s podrobnou špecifikáciou: 
 
Murárske a maliarske náradie: 
 
1. Plochý štetec, zmes štetín, plastová rúčka - 3ks - 30mm, 3ks - 50mm, 3ks - 80mm 
2. Valček na maľovanie, 2ks, 12mm vlas 
3. Univerzálny orezávač stredný, 4ks 
4. Vedro stavebné, plast s výlevkou, veľkosť: 20 litrov, 4 ks,  
5. Lyžica murársko – štukatérska nerezová, 4ks, 100 mm,  
6. Škrabák na omietku – mriežkový, 4ks, 
7. Hrable – univerzálne, 12 zubov, kovové s drevenou rúčkou, 3ks,  
8. Trojdielny univerzálny rebrík, počet priečok 3x6 až 3x12, výsuvná dĺžka min. 3,71 až max.      

7,96 m a šírka 454 mm, 2ks  
9. Krompáč zalesňovací 1,5kg, 2ks  
10. Lopata kovová, špicatá s násadou, 4ks,  
11. Lopata kovová, veľká s násadou, 4ks,  
12. Fúrik stavebný, kovový, nafukovacie koleso s priemerom 400mm, objem korby 60l, 3ks,  
13. Kelňa murárska - 160mm, „S“ rukoväť, 4ks,  
14. Kelňa murárska - špicatá 140mm, „S“ rukoväť, 4ks,  
15. Murárska naberačka(lyžica) s rúčkou 180mm, 3ks,  
 
 
Stavený materiál: 
 
1. Farba do kuchyne a kúpelne – umyvateľná, max spotreba 6m2/l, plánovaná potreba nákupu 
– 20 l 
2. Vnútorná základná farba biela, min. obsah balenia – 7,5 kg, plánovaná potreba nákupu – 25 
kg  
3. Univerzálna penetrácia – max. spotreba 7 m2/l, bez rozpúštadiel, plánovaná potreba nákupu 
– 30 l 
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4. Vnútorná dlažba – protišmyková, rozmer: 32,5 x 32,5 – plánovaná potreba nákupu - 30 m2 
5. Cement – tvrdosť 425 – plánovaná potreba nakupu – 175 kg 
6. Dlažba (vonkajšia) – min. spotreba na m2/50 ks, min. hrubka 60 mm – plánovaná potreba 
nákupu – 45 m2 
7. Piesok – šaštín – plánovaná potreba nákupu 2,5 tony 
8. Profilové drevo Trapéz – materiál: smrek/jedľa; komorové sušené – plánovaná potreba 
nákupu – 130 m2 
9. Vápno nehasené – plánovaná potreba nákupu min. 280 kg 
10. Vnútorná štuková omietka – omietka použiteľná a aplikovateľná na jadrovú omietku, 
minimálna hrúbka 3 mm – plánovaná potreba nákup na plochu 65 m2, cenu uviest za 1 vrece 
s prepoctom na spotrebu v m2 
11. Škarovacia hmota – stierková hmota na báze sadry na vnútorné použitie na základné 
tmelenie s použitím výstužnej pásky, dobrá priľnavosť, vysoká výdatnosť; plánovaná potreba 
nákupu – 25 kg 
12. Spojovací materiál – plánovaná potreba nákupu vzhľadom na priebežnú spotrebu nie je  
možné určiť/vypočítať, preto žiadame uchádzačov pripraviť konečnú cenu za 1 ks. 
Kliniec 4,0 x 40  
Kliniec 4,0 x 60 
Kliniec  4,0 x 100 
Skrutky do dreva - 5,0 x 40 

        5,0 x 70 
 
- Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR 2 083,33 bez DPH. 
 

Miesto dodania tovaru – Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 15, 
parcelné číslo 330, PSČ: 082 33 
 
 
3/ Podmienky účasti: 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
 - cenovú ponuku 
-  predloženie kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar a služby 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „Materiál v stavebníctve - 
murárske a maliarske náradie - neotvárať “. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: 
suma bez DPH, DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 
túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú zmluvnú 
cenu celkom. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení a s podrobným opisom jednotlivých 
tovarov podľa bodu 2.vymedzenie predmetu zákazky. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
06.11.2012 do 14.00 hod 
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6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH resp. konečná cena za celý 
predmet zákazky v rátane dodania tovaru do miesta určenia dodávky. 
 
S úspešným uchádzačom budú uzavreté záväzné objednávky, na základe ktorých sa bude 
priebežne tovar dodávať v presne určených množstvách. 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne.                                                       
 
 
 
                             
                                                                                                                Jozef Lukáč    
                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


