Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Základná škola
Obchodná 7, 900 51 Zohor
Mgr. Ľubica Štefanovičová, riaditeľka školy
036063959
Mgr. Ľubica Štefanovičová
02/65 961 126
stefanicoval@gmail.com

2. Predmet zákazky:

„Dodávka a montáž plastových okien a dverí – ZŠ Zohor - telocvičňa“
3. Opis a rozsah predmetu zákazky:

Druh zákazky: Stavebné práce nie bežne dostupné na trhu
CPV: 45421130-4 - Montáž dverí a okien
45000000-7 - Stavebné práce
Požaduje sa demontáž pôvodných výplní, zameranie okien a dverí pred zadaním výroby, montáž
nových výplní na PUR penu a pomocný materiál, murárske vysprávky ostenia z interiéru aj exteriéru,
nastavenie okien a dverí, dodávka a montáž vnútorných a vonkajších parapetov, styk parapetu a
okna musí byť vyplnený tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú a difúznu uzáveru, likvidácia
odpadu, odvoz demontovaných okien a dverí, doprava.
Rozsah výmeny okien a dverí:
Popis a rozmery
- okno 2640/2020 mm
- okno 2640/3190 mm
- vchodové dvere 1730/2155 mm

Náčrt
(pozícia č. 1)
(pozícia č. 2)
(pozícia č. 3)

Počet
8 ks
8 ks
1 ks

Náčrty okien a dverí sú uvedené v prílohe č. 1. Sklopné okná sa budú sklápať pomocou kľukového/
pákového mechanizmu.
Rozmery okien a dverí sú len informačné. Pred vystavením cenovej ponuky odporúčame vykonať
obhliadku miesta realizácie stavebných prác a vykonať skutkové zameranie jestvujúceho stavu!
Neakceptujeme navýšenie ceny oproti cenovej ponuke pri samostatnej realizácii!!!
-

vonkajší parapet z hliníkového plechu vo farbe okien s koncovkami, hrúbka min. 2 mm, hĺbka 300
mm (8 ks) resp. hĺbka 225 mm (8 ks)
vnútorný parapet plastový vo farbe okien s koncovkami, hĺbka 250 mm
Technická špecifikácia pre okná a dvere:
Profily:
- 5-komorový profil bezolovnatý KBE Greenline alebo iný ekvivalentný
- stavebná šírka min. 70 mm = výborná tepelná izolácia a vysokú odolnosť voči deformácii
- koeficient prestupu tepla profilov: Uf=1,2 W/m2K
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-

extrémne vysoká odolnosť voči vetrom hnanému dažďu
mimoriadna tuhosť
masívna oceľová výstuž profilu: min. 1,5 mm
vnútorné dorazové tesnenia: 2x = ľahké čistenie od prachu
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5
Vodotesnosť - nechránené (A): Trieda E1200
Vodotesnosť - chránené (B): NPD
Nebezpečné látky: neobsahuje

Povrchová úprava:
- Biela – obojstranná.
Kovanie:
- celoobvodové bezpečnostné kovanie MACO alebo iné ekvivalentné
- odolnosť voči vlámaniu
- protikorózna ochrana
- odolnosť voči opotrebeniu
- krytky a okenné kľučky vo farbe okien
- u vchodových dverí vrátane vložkového zámku, FAB-ky, kľučka – kľučka vo farbe dverí
Bezpečnostné prvky:
- vysoká mechanická pevnosť a umožňujúce jednoduchým kombinovaním dosiahnuť stupeň
odolnosti voči vlámaniu. Únosnosť bezpečnostného vybavenia: 350 N
Zasklenie:
- číre izolačné dvojsklo plnené argónom
- hrúbka 24 mm, zloženie 4-16-4
- koeficient tepelnej izolácie U = 1,1
Akustické vlastnosti:
- Rw = (33−46)dB
Súčiniteľ prechodu tepla:
- Uw=(0,77−1,3)W/m2 K)
Radiačné vlastnosti:
- solárny faktor g = 0,63 a solárny faktor = 0,54
- svetelná priepustnosť 0,80 a svet. priepustnosť 0,69
Prievzdušnosť:
- Trieda 4
Výrobky musia byť certifikované. Zhotoviteľ je povinný predložiť certifikát vlastností výrobku –
okien a dverí , vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže zhodu s požiadavkami objednávateľa na
predmet zákazky.
Záručná doba: Požadovaná záručná doba na okná, dvere a stavebné práce je 60 mesiacov, na ostatné
komponenty 24 mesiacov odo dňa prevzatia objednávateľom.
Dôležité upozornenie: Ak sa v špecifikácii uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétnu značku,
výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a
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zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a dodávateľom sa umožňuje predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s rovnakými, respektíve lepšími kvalitatívnymi a funkčnými parametrami.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 18.300 EUR bez DPH.
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí

predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto uskutočnenia stavebných prác: ZŠ Zohor,

Obchodná 7, Zohor.
7. Lehoty dodania: Dielo požadujeme realizovať:

-začiatok realizácie: najskôr 02.07.2018
- končenie realizácie: najneskôr 27.08.2018
8. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z finančných

prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ môže poskytnúť preddavok do výšky
50% z ceny diela. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného styku, na základe daňového
dokladu vystaveného zhotoviteľom. Splatnosť faktúr je do 14 kalendárnych dní.
9. Vyhotovenie ponuky a jazyk ponuky:

- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria
súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike.
V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
10. Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k

požadovanému riešeniu.
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke: Uchádzačom navrhované jednotkové ceny, celkové

ceny a cena celkom (ďalej len „ceny“) za dodanie požadovaného predmetu zákazky, budú vyjadrené v
mene EUR. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené
s plnením tohto predmetu zákazky. V cene predmetu zákazky musia byť započítané všetky náklady
spojené so zameraním a dodávkou tovaru, dopravou na miesto plnenia, vyložením, búracími,
montážnymi a stavebnými prácami.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle príslušných
predpisov, navrhované ceny uvedie v zložení:
- navrhované ceny v EUR bez DPH,
- výška DPH
- navrhované ceny vrátane DPH
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v mene EUR. Skutočnosť, že
nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
12. Obsah, miesto a lehota predkladania ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo väzbe na predmet zákazky (postačuje
z internetu)
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2. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – vyplnený formulár podľa prílohy č. 2.
Súčasťou návrhu na plnenie kritérií bude aj podrobný súpis položiek tovaru a prác, jeho množstvo
a cena.
3. Certifikáty vlastností výrobku – okien a dverí, vyhlásenie o parametroch, ktorými uchádzač
preukáže zhodu s požiadavkami objednávateľa na predmet zákazky a vzorky profilu rámu okien
a dverí v dĺžke cca 10 cm.
Uchádzač predloží úplnú ponuku v nepriehľadnom uzavretom obale, na ktorom budú uvedené
nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa: Základná škola, Obchodná 7, 900 51 Zohor
- obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
- označenie „OKNÁ A DVERE – ZŠ Zohor - telocvičňa – NEOTVÁRAŤ“
Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: Základná
škola, Obchodná 7, 900 51 Zohor v lehote na predkladanie ponúk, ktorú verejný obstarávateľ
stanovil do 23. 04. 2018 do 14:00 hodiny.
13. Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti

ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.08.2018.
14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Záujemcom sa odporúča vykonať

obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie,
nevyhnutné na prípravu ponuky.
15. Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk: Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené

tie ponuky, ktoré obsahujú všetky náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
16. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:

Najnižšia celková cena s DPH v EUR.
17. Ďalšie informácie: Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie

ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ príjme bude
odoslané oznámenie o jej prijatí.
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky z dôvodu zmeny
okolností, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. V tomto prípade sa rozumie aj prípad, ak
cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.
V Zohore, dňa: 09.04.2018
Mgr. Ľubica Štefanovičová
riaditeľka školy
Prílohy:
1. Náčrt okien a dverí
2. Návrh na plnenie kritérií
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