
Výzva na predkladanie ponúk 

 

     v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zmien podľa § 9 ods. 9 na Výmena drevených okien za plastové na 

niekoľkých učebniach a sociálnych  zariadeniach v budove školy 

 

Predpokladaná hodnota zákazky 23 630,00 Eur bez DPH. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov: Základná škola 

IČO: 35995955 

Sídlo Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Šebeň 

Telefón: +421 42 4261647 

Fax: +421 42 4261648 

Elektronická pošta: 7zs@stonline.sk  

Internetová adresa: https://zsslovanpb.edupage.org/ 

 

2. Predmet zákazky: 

 

Realizácia stavebných prác:  Výmena drevených okien za plastové na niekoľkých učebniach a 

sociálnych  zariadeniach v budove školy. 

 

3. Opis predmetu zákazky:  
 

Výmena okien na niekoľkých učebniach – školské dielne 1 a 2, klubovňa ŠKD, žiacka 

kuchynka, školská knižnica, učebne č. 51, 52, 53, 54, 55 a výmena okien na sociálnych 

zariadeniach pred učebňami č. 52 a 53. Zároveň výmena vonkajších a vnútorných parapetov 

v spomínaných miestnostiach a osadenie vnútorných horizontálnych celotieniacich žalúzií na 

okná v predmetných triedach.  

Predmetom zadania zákazky je dodávka a montáž : 

 

Dvojitého okna s ventilačkou na spodu do výšky 600 mm a otváravým s ventilačkou vo 

vrchnej časti, súčasťou celého okna sú aj horizontálne celotieniace žalúzie: 

č.1 - 12 ks plastových okien s rozmermi 1 300 x 2 075 mm 

č.2 - 20 ks plastového okna s rozmerom 1 500 x 2 075 mm 

č.3 - 7 ks plastových okien s rozmermi 1 200 x 2 075 mm 

č.4 - 3 ks plastových okien s rozmermi 920 x 2 075 mm 

č.5 - 8 ks plastového okna s rozmerom 1 260 x 2 075 mm 

č.6 - 4 ks plastových okien s rozmermi 1 460 x 2 075 mm 

č.7 - 1 ks plastového okna s rozmerom 1 020 x 2 075 mm 

č.8 - 1 ks plastových okien s rozmermi 850 x 2 075 mm 

 

Jednoduchého okna s ventilačkou bez žalúzií: 

č.9 - 4 ks plastových okien s rozmermi 1 235 x 865 mm 

 

Medziokennej výplne bielej v krídlovom systéme s fixným zasklením: 

č.10 - 5 ks výplne s rozmermi 800 x 2 075 mm 

č.11 - 12 ks výplne s rozmermi 600 x 2 075 mm 

č.12 - 1 ks výplne s rozmermi 700 x 2 075 mm 
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č.13 - 1 ks výplne s rozmermi 660 x 2 075 mm 

č.14 - 1 ks výplne s rozmermi 560 x 865 mm 

 

Ďalšie požiadavky: 

- okenné výplne požadujeme s izolačným dvojsklom, koeficient prestupu tepla 

minimálne Ug=1,1 W/(m2K) 

- profily pre výrobu okien bielej farby 

- profily pre výrobu okien minimálne z 5 komorového profilu s koeficientom prestupu 

tepla U 1,2W/mK 

- predsadené krídlo 

- tri tesnenia v profile 

- profil so stredovým stĺpikom + tretie stredové, dorazové tesnenie 

- vlepené sklá do okenných krídel 

- okná s kľučkami bielej farby 

- pozinkované oceľové výstuhy v hrúbke minimálne 2 mm 

- vonkajšie steny profilu v hrúbke 3mm 

- v ponuke napísať počet tesnení zabezpečujúcich tesnosť medzi krídlom a rámom okna 

- štrbinové vetranie na všetkých otváravo - sklopných oknách a výklopných oknách 

- osadenie vnútorných plastových parapetov s bočnými plastovými krytkami, 

vzdialenosť po hranu omietnutého ostenia pripočítať vzdialenosť odkvapu 50 mm so 

sklonom smerom od okenného rámu 

- osadenie vonkajších parapetov s bočnými hliníkovými krytkami, vzdialenosť po hranu 

omietnutého ostenia pripočítať vzdialenosť odkvapu 50 mm s hrúbkou plechu 

minimálne 1,5 mm a so sklonom smerom od okenného rámu  

- opravenie špaliet (murárske práce po výmene okien) na objekte školy vrátane maľovky 

- na okná s č.1 až č. 8 požadujeme horizontálne celotieniace žalúzie 
- demontáž a likvidáciu pôvodných okien 

 

Skutočné rozmery je potrebné overiť na stavbe – zameraním. 

4. Miesto dodania predmetu obstarávania:   
 

Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica 

 

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

 

   NIE   ÁNO  

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 

NIE    ÁNO  

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  

 

Predpokladaný termín je od 29.06.2015 do 31. 08. 2015 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

 

deň: 22.  mesiac: 06. rok: 2015  hodina: 16:00 hod. 

 

9. Otváranie obálok s ponukami:   

 



deň: 23  mesiac: 06. rok: 2015  hodina: 11:00 hod. 

 

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:   

 

Najnižšia navrhovaná cena s DPH. 

 

11. Ďalšie informácie obstarávateľa:  

 

Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením 

obchodného mena a sídla uchádzača s označením „Prieskum trhu – Výmena okien - 

NEOTVÁRAŤ“ 

 

12. Typ zmluvy:  

 

Zmluva o dielo, uzatvorená podľa §536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien 

      

Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 

- Ponúkanú konečnú cenu v € /euro/ za uvedený rozsah prác – nacenením ponuky  

- Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uvedie ceny za jednotlivé položky v EUR 

s uvedením skutočnosti, že nie je platca DPH 

 

- Výpis z obchodného, živnostenského registra prípadne iného registra s oprávnením na 

daný predmet zákazky (postačuje kópia). 

 

Súbežne sme oslovili na predloženie ponuky niektoré subjekty. Na základe porovnania 

výhodnosti obdŕžaných ponúk bude vybraná najvýhodnejšia ponuka a uchádzač, ktorý ju 

predložil bude vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy. Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale 

obstarávateľa nezaväzujú na ich prijatie.  

Za vypracovanie ponuky vopred ďakujem a ostávam s pozdravom. 

 

 

                    Mgr. Vladimír Šebeň 

                riaditeľ školy 

 


