
 

 

 

Obec Tovarné 
Obecný úrad Tovarné 4, PSČ : 094 01, IĆO: 00332887 

     +421 574887130     ocu.tovarne@mail.t-com.sk  

 

           Verejné obstarávanie 

              Výzva na predloženie súťažnej ponuky 
zákazka  obstarávaná podla § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa : 

       Názov : Obec Tovarné,  IČO : 00332887   

       Kontaktná osoba : PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce 

       Adresa : Obecný úrad Tovarné č. 4, PSČ : 094 01 

       Telefón/Fax: +421 574887130, elektronická pošta: ocu.tovarne@mail.t-com.sk 

        Kontaktná osoba pre styk so záujemcami : RNDr. Vladimír Hričák, tel.  0908 876 739 

                                                                             Mail : hricak.vlado@gmail.com 

2.    Názov predmetu obstarávania :  Výmena okien a dverí na zdravotnom stredisku 
3.     Číselný kód – slovník CPV  Hlavný predmet : CPV :   44221000-5 Okná dvere a súvisiace prvky 
4.     Miesto dodania : Zdravotné stredisko v obci Tovarné 

5.    Termín dodania :  marec - máj 2015 
6.     Opis predmetu obstarávania :  

Predmetom zákazky je dodávka a montáž plastových výrobkov okien a dverí s AL prahom a s príslušenstvom. Okná 
osadené celoobvodným kovaním, izolačným dvojsklom s min. 5 komorovým profilom;  dvere s min. 4 komorovým 
profilom, spevnené oceľovými zinkovanými výstuhami, osadené kovaním. V cene uchádzač zahrnie dovoz, demontáž,  
montáž a vysprávky.  
Činnosti zahrnuté v cene : 
- zameranie okien a dverí, 
- vybúranie pôvodných okien, vnútorných parapet, a odvoz na určené miesto, 
- montovania výrobkov do pripravených otvorov (ukotvenie do ostenia a vyplnenie    pripojovacej špáry 

polyureutánovou penou, 
- zaspravenie vnútorných špaliet, osadenie vnútorných parapiet, 
- murárske začistenie montážnej špáry zvonku (biely akrylový tmel), 
- v cene je zahrnutý kotviaci materiál , PUR pena a tmel. 

      Obstarávané tovary : 
A.  Prízemie – zadná časť 

1. Jednodielne  okno – 2 ks, (sklopné okno ), farba biela, šírka 860 mm, výška 540 mm, 2 ks vonkajší ALU 
parapet biely 300 mm, 2 ks vnútorný plastový parapet šírky 300 s nosom mm biely. 

2. Jednodielne okno – 2 ks, (otváravé sklopné okno ľavé), farba biela, šírka 500 mm, výška 640 mm, 2 ks 
vonkajší ALU parapet biely 300, 2 ks vnútorný plastový parapet šírky 300 s nosom mm biely. 

B. Poschodie – zadná časť 
1. Jednodielne okno  – 3 ks, (otváravé sklopné okno ľavé), farba biela, šírka 755 mm, výška 550 mm, 3 ks 

vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 3 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom biely. 
2. Jednodielne okno – 2 ks, (otváravé sklopné okno ľavé), farba biela, šírka 500 mm, výška 640 mm, 2 ks vonkajší 

ALU parapet biely 300 mm, 2 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom biely. 
3. Jednodielne okno – 1 ks, (sklopné okno), farba biela, šírka 840 mm, výška 640 mm, 1 ks vonkajší ALU parapet 

biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom biely. 
4. Dvojdielne okno – 1 ks, (otváravé okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé), farba biela, šírka 1400 mm, výška 

640 mm, 1 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom 
biely. 

C. Poschodie - Byty 
1. Dvojdielne okno – 1 ks, (otváravé  okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé), farba biela, šírka 1990 mm, výška 

1400 mm, 1 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom 
biely.  
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2. Dvojdielne okno – 1 ks, (otváravé okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé), farba biela, šírka 2020 mm, výška 
1370 mm, 1 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom 
biely.  

3. Balkónové dvere - 1 ks šírka 1020 mm, výška 2330 mm, okná – 2 ks, (otváravé sklopné okno ľavé, otváravé 
sklopné okno pravé), farba biela, šírka 700 mm, výška 1420 mm.  

4. Dvojdielne okno – 2 ks, (otváravé okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé ), farba biela, šírka 1990 mm, výška 
1410 mm, 2 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 2 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom 
biely. 

5. Dvojdielne okno – 1 ks, (otváravé okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé ), farba biela, šírka 1290 mm, výška 
1380 mm, 1 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 

6.  Zadné dvere – 1 ks, šírka 1410 mm, výška 2015 mm, farba biela, zámok Automatik – 3 jazýčky, kľučka 
hliníková, výplň hladká biela, sklo – Dubová kôra - Neprehľadné  

D.  Prízemie – Ambulancie 
1. Jednodielne okno – 1 ks, (otvaravé sklopné okno pravé), farba biela, šírka 800 mm, výška 1350 mm, 1 ks 

vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom biely. 
2. Jednodielne okno – 1 ks, (otváravé sklopné okno ľavé), farba biela, šírka 790 mm, výška 1340 mm, 1 ks 

vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom biely. 
3. Jednodielne okno – 1 ks, (otváravé  okno pravé ), farba biela, šírka 820 mm, výška 1330 mm, 1 ks vonkajší 

ALU parapet biely 300 mm, 1 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm s nosom biely. 
4. Dvojdielne okno – 6 ks, (otváravé okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé ), farba biela, šírka 2040 mm, 

výška 1510 mm, 6 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 6 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm 
s nosom biely. 

5. Dvojdielne okno – 2 ks, (otváravé okno ľavé, otváravé sklopné okno pravé ), farba biela, šírka 1340 mm, 
výška 1460 mm, 2 ks vonkajší ALU parapet biely 300 mm, 2 ks vnútorný parapet plastový šírky 300 mm 
s nosom biely. 

6. Predné dvere – 1 ks, šírka 1060 mm, výška 2490 mm, svetlosť otvoru 900 mm, zámok Automatik – 3 jazýčky, 
kľučka hliníková, výplň – hladká biela, sklo – Dubová kôra – Neprehľadné 

7. Zadné dvere – 1 ks, šírka 1050  mm, výška 2510 mm, svetlosť otvoru 900 mm, farba biela, zámok Automatik 
– 3 jazýčky, kľučka hliníková, výplň hladká biela, sklo – Dubová kôra – Neprehľadné.  

 
7.     Lehota na predkladanie ponúk : 13.03.2013 do 13,00 hod.  

Doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. poštou alebo osobne 
v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod. v zapečatenej obálke s uvedením adresy 
uchádzača a heslom súťaže „Súťaž – okná – neotvárať“ 

8. Spôsob stanovenia ceny :  
- v zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov sa považujú ceny uvedené v ponuke 

uchádzača za ceny maximálne 

- navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 5 zákona o cenách 
- ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy 
- ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení  

                  navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
                  sadzba DPH a výška DPH 
                  navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH   

- ak nie je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom a súčasne na túto 
skutočnosť v ponuke upozorní. 

- cenovú ponuku predložiť vo forme rozpočtu za jednotlivé dodané tovary a cenu diela ako celku. 
- do ceny zahrnúť činnosti obsiahnuté v opise predmetu obstarávania  : 

      zameranie okien a dverí 
                 vybúranie pôvodných okien, vnútorných parapet, a odvoz na určené miesto 
                 montovania výrobkov do pripravených otvorov (ukotvenie do ostenia a vyplnenie    pripojovacej špáry   

polyureutánovou penou 

                 zaspravenie vnútorných špaliet, osadenie vnútorných parapiet 
                 murárske začistenie montážnej špáry zvonku (biely akrylový tmel) 

                  kotviaci materiál , PUR pena a tmel. 
 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia celková cena zákazky s DPH 
 
 
 

       V Tovarnom, dňa 27.02.2015 

 
 
                                                                                     PaedDr. Kvetoslava Mižáková  starostka obce 


