
OBEC OĽŠAVKA, OĽŠAVKA 39, 05361  SPIŠSKÉ  VLACHY 

        IČO:17083958, DIČ 2021272330, Tel. 0534495187,0910184096,email:obecolsavka37@gmail.com 

 

 Vybavuje:  Jozef Klešč                                                                                      V Oľšavke dňa 17.10.2016 

 

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, 

sanácia/demontáž/  azbestocementovej krytiny vlnovky na hospodárskej budove SENÍK 

Dakon /stodola/ za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Zároveň žiadame o predloženie kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

 Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 2300 € bez DPH budú pre verejného 

obstarávateľa neprijateľné. 

Predložená cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky, 

vrátane všetkých nákladov spojených s likvidáciou, odvozom a uskladnením nebezpečného 

odpadu. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 

Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu obecolsavka37@gmail.com, 

alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením „ SANACIA/DEMONTAŽ/ 

AZBESTOCEMENTOVEJ KRYTINY NA BUDOVE SENÍK DAKON“ do podateľne verejného 

obstarávateľa v termíne do 28.10.2016 do 12,00 hodiny. 

Po vyhodnotení ponuky bude úspešný uchádzač oboznámený  a bude sním uzavretá záväzná 

zmluva , ktorá Vám bude následne doručená. Ostatný neúspešný uchádzači budú 

oboznámení e- mailom. 

Verím, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky 
účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak všetky ponuky 
prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa. 
 

 

     S pozdravom                                                                                             Jozef Klešč – starosta obce 

 

 

mailto:obecolsavka37@gmail.com


Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je sanácia/demontáž/ starej azbestocementovej krytiny vlnovky na senníku 

Dakon/bývala stodola/  na parcele 409, na bývalom hospodárskom družstve v našej obci, vrátane 

jeho odvozu na skládku nebezpečného odpadu. 

Jedná sa o demontáž cca 280 m2 azbestocementovej krytiny v tvare vlnovky, ktorou je z časti pokrytý 

senník Dakon/stodola/. Seník Dakon/stodola/ je cca 8 až 10 m vysoká. Plocha strechy kde sa ma 

uskutočniť demontáž azbestocementovej krytiny je 30.5m dlhá a 9,2 m široká.  Po demontáži tejto 

azbestovej krytiny  záujemca o zákazku túto krytinu odvezie na skládku nebezpečných odpadov 

určenú na skladovanie azbestu a výrobkov z azbestu. Po odovzdaní na skládke záujemca je povinný 

predložiť potvrdenie /originál vážneho lístku/  o odovzdaní nebezpečné odpadu na skládku , ako aj 

popis uloženého nebezpečného odpadu na skládke na to určenej verejnému obstarávateľovi t.j. obci 

Oľšavka. 

Variantne riešenie tejto zákazky sa neumožňuje. 

Pri podaní cenového návrhu , spolu s ponúknutou cenou záujemca predloží potrebné povolenia na  

podnikanie v predmetnej činnosti, ako aj povolenia na likvidáciu a odvoz azbestocementovej krytiny 

zo striech  v exteriéru, povolenie na prevoz nebezpečného odpadu, po prípade zmluvu 

s prevádzkovateľom skládky, že môže tento nebezpečný odpad uskladniť. Zároveň záujemca pred 

zahájením prác preukáže obstarávateľovi povolenia na odstránenie tejto krytiny od Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva a Okresného úradu odboru životného prostredia. 

Po podaní ponuky a výberu úspešného uchádzača , nie je možne meniť alebo nejak upravovať cenu. 

Cena predložená v cenovej ponuke je záväzná pre obe strany. 

Za bezpečnosť pri práci je zodpovedný záujemca, a musí vytvoriť všetky predpoklady pre bezpečnú 

prácu a ochranné pracovné pomôcky pracovníkom, ktoré sú potrebné pri práci s likvidáciou  azbestu. 

Náklady na ochranné pracovné podmienky ako aj iné pomocne  zariadenia na demontáž 

azbestocementovej krytiny, ako lešenie, po prípade zdvíhacie zariadenie/plošina/ alebo iné 

zariadenie si záujemca zabezpečuje sám a  sú tak isto zahrnuté v celkovej predloženej cene za 

zákazku. 

Pri kontrole príslušných úradov, a zistení nedostatkov pri nedodržaní bezpečnosti práce pri likvidácii 

azbestu, prípadne sankcie z toho vyplývajúce/nedodržanie bezpečnosti práce/ zodpovedá záujemca 

o zákazku.  

 Záujemci o zákazku si môžu miesto pozrieť osobne a to v  ktorýkoľvek deň do 27.10.2016 

v popoludňajších hodinách po  telefonickej dohode na čísle telefónu 0534495187,0910184096,alebo 

0534495270. Náklady na cenovú ponuku ako aj náklady na osobnú obhliadku  miesta práce znáša 

záujemca o zákazku a verejný obstarávateľ tieto náklady neprepláca. 

 

 

V Oľšavke dňa:17.10.2016                                                                                   Jozef Klešč - Starosta obce 

 

 



 

Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117) 

 

Sanácia/demontáž/  azbestocementovej krytiny vlnovky na hospodárskej budove SENÍK 

Dakon /stodola/. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Oľšavka , Oľšavka 39, 053 61  Spišské Vlachy 

IČO: 17083958 

Tel: 053/4495187,0910184096 

e-mail: obecolsavka37@gmail.com 

Internetová stránka:www.olsavka.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky :Zmluva o dielo na stavebne práce 

: Sanácia/demontáž/  azbestocementovej krytiny vlnovky na hospodárskej budove 

SENÍK Dakon /stodola/. 
3. Miesto dodania: Obec Oľšavka, Oľšavka  39, bývalý hospodársky dvor,  053 61  Spišské Vlachy 

4. Trvanie zmluvy do: 31.12.2016  
5. Jazyk ponuky: slovenský 

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 Najnižšia cena na cely predmet zákazky  

Možnosť úhrady faktúry na splátky do 30.6.2017.  

 

 

 

 

 

V Oľšavke dňa: 17.10.2016                                                                                   Jozef Klešč – starosta obce 
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