
Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02  
V Dojči , dňa 14. 11. 2014 
 
 
 
 
VEC:  

Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na 
predmet zákazky : 
stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien a dverí,  výmena 
pôvodných drevených okien za plastové, výmena vstupných dverí za hliníkové 
v pavilóne A. 
 
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
na zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa : 
Názov organizácie :  Základná škola Dojč 
Sídlo organizácie   :  906 02 Dojč 137 
IČO :                            37837109 
DIČ :                            2021611790 
Kontaktná osoba :       Mgr. Drahotín Nečas 

Mobil: +421 903791577 
Telefón: +421 346536126 
E-mail: zsdojc@zsdojc.edu.sk 
Web : www.zsdojc.sk 

 
Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b) zákona o VO 
 
II.  Názov  predmetu zákazky :  stavebné a murárske práce, dodanie plastových okien 
a hliníkových dverí,  výmena pôvodných drevených okien za plastové, výmena vstupných 
dverí za hliníkové v pavilóne A. 
 

Druh zákazky : zákazka na uskutočnenie prác 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

Možnosť variantného riešenia :  nie 

Miesto uskutočnenia prác : Objekt ZŠ Dojč 



Opis : Jedná sa o demontáž a likvidáciu jestvujúcich okien a dverí. Dodávku a montáž 
vonkajších a vnútorných parapetov. Dodávku a montáž nových plastových okien : farba 
profilu – biela, min 5- komorového profilu ALUPLAST- Ideál 4000 RL spájať profilom 
s dvojitým tesnením /EPDM/ stavebnej hĺbky min. 70 mm. zasklenie dvojsklom U = 1,1 
kľučka okenná s bezpečnostným zámkom, vonkajších parapetov z Al hrúbky 1 mm, šírky cca 
300mm a vnútorných parapetov z PVC šírky cca 250 mm, murárskych prác, ktoré spočívajú 
zo začistenia ostenia vnútorných a vonkajších stien.   

Výmenu vstupných dverí v pavilóne A za hliníkové dvojkrídlové zateplené. 
 

V prípade záujmu, je možné vykonať obhliadku miesta realizácie prác po predchádzajúcom 
ohlásení u kontaktnej osoby uvedenej v bode I. výzvy. 

 

 

Okná Počet kusov : 2 

- fix v krídle  

- Trojkrídlové okno, farba biela, O-O-OS, 2360x1140 
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Okná Počet kusov : 4 

             6 dielne okno, farba biela, vrchná časť 3 diely pevné zasklenie, spodná časť, O-O-
OS,2360x2260 

- fix v ráme 

 

 

 

 

 

Okná Počet kusov : 11 

- Sklopné okno 870x810, farba biela, 5 komorové 
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Dvere  Počet kusov : 1 

 

Dvere :  Vchodové dvere dvojkrídlové zo svetlíkmi a sklopným oknom zateplený hliník + 
samozatvárač s aretáciou, bezpečnostné sklo, pvc výplň do výšky 800 mm 

 



Parapety :  vnútorný PVC, farba biela + krytky 250x900 s montážou  11 ks 

                     vnútorný PVC, farba biela + krytky 250x2400 s montážou 6 ks 

                     vonkajší Al 0,8mm , farba biela + krytky 280x870 11 ks 

                    vonkajší Al 0,8 mm, farba biela + krytky 280x2400  6 ks 

 

Termín uskutočnenia prác : do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy. 

 

III.  Podmienky financovania : Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie 
zmluvy.  Zákazka bude financovaná z rozpočtu ZŠ Dojč.   Splatnosť faktúry 30 dní po ukončení 
a odovzdaní diela na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu. 

IV. Podmienky účasti :  doklad o oprávnení podnikať /neoverená kópia/ 

V. Administratívne informácie  

  

Lehota a podmienky na predkladanie ponúk : Ponuky je potrebné zaslať na adresu 
verejného obstarávateľa v termíne do  21. 11. 2014 do 10,00 hod. Ponuka predložená po 
uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača 
naspäť neotvorená.  Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

• adresu verejného obstarávateľa uvedeného v bode I. výzvy 

• adresu uchádzača názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania,  

označenie ,,OKNÁ–ZŠ pavilón A“ NEOTVÁRAŤ !!! 

 

Miesto predkladanie ponúk : 

Názov organizácie : Základná škola Dojč 

Sídlo organizácie :   906 02 Dojč  č. d. 137                                                                                                       

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Mgr. Drahotín Nečas – riaditeľ Základnej školy                 
Dojč 

Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 

Mena a ceny uvádzané v ponuke : 

Predpokladaná hodnota zákazky 7000,00€ vrátane  DPH. Navrhovaná cena musí byť 
vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.  



Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení : 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Cena DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

 

Ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie navrhovaná zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, 
že nie je plátcom DPH upozorní. 

 

VI. Kritéria vyhodnotenia ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie je ekonomicky najvýhodnejšia ponuková cena celkom, v EURO. 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému 
uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením 
identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača. 

 

VII. Obsah ponuky : 

- Ponuková cena v € s presnosťou na dve desatinné miesta podpísané štatutárnym 
uchádzačom v súlade so zadaním podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, 

- Doklady v zmysle bodu IV. výzvy 

 

 

VIII. Lehota viazanosti : 15. 12. 2014 

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Drahotín Nečas 

                                                                                                   riaditeľ ZŠ Dojč 

 

   



 

 

 

    


