
Výzva na predloženie ponuky 

 

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce,  IČO 
00312461, DIČ : 2020530864 pripravuje rekonštrukciu objektu súčasnej požiarnej  zbrojnice 
dobrovoľného HaZZ , ktorá je v zlom technickom stave a bez sociálnych priestorov 

1/ Predmet zákazky: 

Rekonštrukcia a prístavba Požiarnej zbrojnice Drahovce . 

 2/ Druh zákazky:  Práce, spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7 

3/ Hlavné miesto poskytovania služieb: 

 Obec Drahovce, objekt Požiarnej zbrojnice 

4/ Stručný popis zákazky:  

Rekonštrukcia a prístavba jestvujúceho objektu Hasičskej zbrojnice (HZ) v obci Drahovce je 
riešená za účelom doplnenia sociálneho zázemia príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru 
(DHZ), rozšírenia skladových a prevádzkových priestorov a celkovej modernizácie prevádzky 
po stránke stavebno-technickej a architektonickej, v zmysle súčasných požiadaviek na 
zabezpečenie činnosti a akcieschopnosti jednotky DHZ. 
Súčasný objekt je zložený z viacerých jednopodlažných častí, ktoré vznikli postupnými 
prístavbami v rôznom časovom období ako samostatné stavby, bez celkovej koncepcie a 
zahŕňa : - pôvodný objekt, - veľkú garáž, - murovaný sklad, - drevenú garáž. Prístavby skladu 
a drevenej garáže v zadnej časti budú v rámci stavby zbúrané do úrovne terénu a odstránená 
bude aj podstatná časť pôvodného objektu. V mieste týchto objektov je navrhovaná nová časť 
stavby členitého pôdorysu, základného rozmeru cca 14,35 x 15,10m, s prestrešením plochou 
strechou, ktorá bude pristavená k objektu veľkej garáže, s predsadením čelnej steny pred 
priečelie pôvodnej stavby o 1,50m. Navrhovaná prístavba výškovo rešpektuje podlahu 
pôvodnej garáže, ktorej úroveň +0,00 vo vstupnej bráne tvorí pevný výškový bod pre 
osadenie prístavby. 
Objekt prístavby je delený prevádzkovo do dvoch častí, s podlahou v rôznej úrovni. Na ľavej 
strane prístavby s podlahou v úrovni +0,30 sú situované priestory šatní so sociálnym 
zariadením (umývadlá, sprchy, WC), samostatne delené pre mužov aj ženy, jedáleň s 
kuchynkou, kancelária rozšírená o priestor pre školenie príslušníkov DHZ a miestnosť pre 
upratovanie, vzájomne prepojené chodbou, do ktorej je situovaný vstup z ľavej strany 
objektu. Na pravej strane stavby, s podlahou v úrovni +0,00 je umiestnená garáž so vstupnou 
bránou z čelnej strany, rozšírená o priestor pre odstavenie mobilnej techniky (protipovodňový 
príves, prívesný vozík za automobil) a priestor pre údržbu a čistenie techniky. Z garáže sú 
prístupné aj skladové priestory, delené podľa účelu (sklad materiálno-technického vybavenia, 
priestor protiplynovej služby, priestor na sušenie a uskladnenie hadíc). Veľká garáž v 
pôvodnej prístavbe pre cisternové hasičské vozidlo, tvorí súčasť priestorov HZ a prístavba s 
ňou bude dispozične prepojená dverami. 
Objekt veľkej garáže nie je v rámci navrhovanej stavby menený a počas výstavby bude 
zabezpečovať priestor pre uloženie hasičskej techniky. Stavebné úpravy veľkej garáže budú 
riešené následne po ukončení prístavby, ako samostatná II. etapa modernizácie HZ, kde budú 



riešené len udržiavacie práce na objekte, výmena vstupnej brány a zateplenie stavby, ktorých 
povolenie spadá pod ohlásenie stavebných úprav a nie je 
potrebný podrobný projekt stavby. Predkladaná projektová dokumentácia rieši len I. etapu 
modernizácie 
priestorov HZ. 

5/ Predpokladaná hodnota zákazky:  

Do 150 000,- € bez DPH . 

6/ Požiadavky na dodávku Termín dodania prác:   Úspešný uchádzač sa zaväzuje 
uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne: 
 Začatie prác: do 3 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska,  ukončenie prác: 300 dní 
od prebratia staveniska v celom rozsahu prác a dodávok.  
Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne 
prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie 
vykonávania prác podľa zmluvy.  

 
6.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:    nie 

 
6.2 Variantné riešenia:      nie 

6.3 Jazyk ponuky:    Slovenský 

6.4 Mena:    EUR 

 
� Obhliadka predmetu zákazky: podľa potreby uchádzača. Informácie poskytne starosta 

obce Drahovce č.t. 0905 329 383 
 

� Rozsah predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác 
stav. diela/ podľa projektovej dokumentácie a podľa  výkazu výmer pre jednotlivé  
časti, ktoré sú súčasťou tejto Výzvy.  

 
� Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Drahovce 
a z NFP. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy na predmet zákazky.  

 

  7/ Podmienky účasti: 

 Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení  dodávať práce  
a majú skúsenosti /s prácami obdobného charakteru/ s dodávkou stavebného diela. Od 
úspešného uchádzača sa vyžaduje   predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované 
práce. /Výpis z OR, ŽR a pod/  

  Ponuku, / ocenený výkaz výmer/ teda cenu za kompletnú dodávku diela uchádzač predloží 
v členení: 

 Cena bez DPH: 



DPH: 

Cena celkom: 

Za  celú dodávku diela. 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača 
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených 
dokladov o oprávnení uvedených v bode 7. 

8/ Trvanie zmluvy : podľa dohody pri splnení vyššie uvedenej požiadavky verejného 
obstarávateľa 

9/ Lehota na predkladanie ponúk:  

 27.12.2017 do 10,00 hod elektronicky .na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: 
nyxsro@gmail.com 

10/ Dátum zverejnenia: Táto Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená dňa  18.12.2017 na 
webovej stránke obce Drahovce . 

  Výzva je následne zaslaná  trom vybraným záujemcom na predloženie ponúk. 

 

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa 

Dňa : 15.12.2017 

 

Prílohy: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer 

             Návrh zmluvy o dielo 

 


