
MESTO SENEC 
 

 

 

 

 

 

v súlade s § 9 ods. 9 zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

zverejňuje  

 

VÝZVU  
 

na predloženie cenovej ponuky zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom 

„Výmena okien na objekte Poliklinika Senec.“  
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Senec  

Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec  

Kontakt:  
Pre predkladanie ponúk: Mgr. Viera Žilková 

Telefón: 02/20205116 

E-mail: zilkovav@senec.sk 

Pre obhliadku miesta realizácie: JUD. Viera Šilháviková 

Telefón: 0903648264 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z.z. verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) 

 

2. Predmet zákazky:  
Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených okien za plastové v budove Polikliniky. 

námestie 1. mája, Senec. 

  

3. Miesto realizácie:  
Polikliniky, námestie 1. mája, Senec. 

 

4. Predpokladaný termín realizácie:  
September – október 2014. Práce bude možné vykonávať v zmysle dohodnutého harmonogramu 

s vedením Polikliniky s.r.o. 

 

5. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je výmena okien a dverí, ktorá obsahuje demontáž a ekologickú likvidáciu 

jestvujúcich okien, dverí, parapetov, montáž nových výplní podľa ponuky, všetky súvisiace 

stavebné, montážne a pomocné práce vrátane dotesnenia okien voči okolitým stavebným 

konštrukciám, nastavenie okien, začistenie vnútorného a vonkajšieho ostenia, odvoz a likvidácia 

vzniknutého odpadu v súvislosti s výmenou okien, stavebné práce spojené s vyspravením a 

povrchovými úpravami exteriéru a interiéru vzniknutých ostení.  
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Technické parametre:  

Rámy okien musia byť celoplastové, obojstranne biele z minimálne päťkomorového profilového 

systému, stavebnej šírky rámu minimálne 70 mm, 2 tesnenia, výstuž rámov musí byť 

dimenzovaná pre jednotlivé rozmery okien podľa smerníc výrobcu profilu.  

Zasklenie – s izolačným dvojsklom skladby 4-16-4, max.Ug=1,1 W/m2K1. Súčiniteľ prechodu 

tepla celého okna max. Uw=1,1 W/m2K.  

Dvere plastová výplň s preskleným svetlíkom, biele, minimálne z 5-komorového profilu s 

izolačným dvojsklom, uzamykateľné.  

Otváravo sklopné okná musia byť vybavené prvkom / súčiastkou/ proti súčasnému otvoreniu a 

sklopeniu.  

Kovanie – celoobvodové.  

Vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu bielej farby min. hrúbky 1,0 mm a 300 mm hĺbky.  

Okná a dvere musia byť osadené v súlade s platnou normou STN 73 3134.  

 

Podrobný rozpis počtu okien a dverí a ich rozmery tvorí príloha č. 2 tejto výzvy. 

  

6. Obhliadka miesta realizácie:  
Každý záujemca má možnosť prísť si obhliadnuť miesto výkonu prác, osobne pozrieť aktuálny 

stav,  premerať jednotlivé okná a stanoviť tak reálnu cenovú kalkuláciu.  Obhliadka miesta 

výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel. : 0903648264.  

 

7. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

  

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v 

súlade s § 26 ods. 1 písm.  f) zákona, alebo ekvivalentný doklad,  

- podľa §28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 

rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, 

lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok ak 

odberateľom:  

1) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  

2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o 

plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 

vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, 

preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

Minimálne tri zákazky rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania stavebných prác 

musia mať cenu vyššiu ako 29999,- EUR bez DPH. 

 

Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené fotokópie.  

 

9. Obsah ponuky  

Doklady podľa bodu 8  tejto výzvy.  

Cenová ponuka – vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy s odtlačkom pečiatky a podpisom 

štatutárneho zástupcu uchádzača.  

Podrobný technický popis okien  

 

10. Obchodné podmienky a podmienky financovania:  

Cenu požadujeme spracovať v súlade s prílohou tejto výzvy vrátane DPH. 

Žiadame, aby uchádzači vyplnili tabuľku špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je prílohou 

č. 1 tejto výzvy. V cene musia byť zakalkulované všetky náklady súvisiace s predmetom 

zákazky. Ponuka musí obsahovať konečnú sumu za celý predmet. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky sa bude financovať 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo 



dňa jej doručenia.  
Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ na základe čiastkových faktúr po realizácii ucelenej 

časti diela (jedno poschodie), ktoré uchádzač vystaví a odošle verejnému obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ požaduje záruku 5 rokov na celé dielo.  

 

11. Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:  

Podklady na vyhotovenie ponuky – výzva vrátane príloh č. 1 a 2 je možné vyžiadať na adrese  

uvedenej v bode 1 resp. na e-mailovej adrese zilkovav@senec.sk  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.9.2014 2014 o 15:00 hod.  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Pri poštovom aj osobnom doručení na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Pri osobnom doručení v PO, UT, ŠTV. od 07:00 do 

15:00, STR od 08:00 do 17:00 a PIA od 07:00 do 14:00.  

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, ktorá musí obsahovať tieto údaje:  
 -adresu verejného obstarávateľa,  

 -adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),  

- označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ - Výmena okien na objekte Poliklinika Senec.“   

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi 

neotvorený.  

 

12. Náklady na ponuku  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:  
Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.  

 

14. Vyhodnotenie ponúk  
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho 

ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V 

oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku 

pošle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.  

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať 

celý rozsah požadovanej zákazky, ponuka bude z výberového konania vylúčená. V zmysle 

platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona nie je možné 

podať námietky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať 

výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.  

 

16. Dôvody zrušenia zadávania zákazky:  

-nebola predložená ani jedna ponuka,  

-ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,  

-ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa, 

 -zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.  

 

 

 

V Senci, dňa 3.9.2014                                                  

Ing. Karol  K v á l    

     primátor  
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Uchádzač :           Príloha č. 1

        

Adresa, sídlo :  

IČO :       

Štatutárny zástupca :        

Tel.:                E-mail:    

           

Špecifikácia predmetu zákazky 
Názov MJ Počet Cena za MJ 

s DPH 

Cena celkom 

s DPH 

č. 1 – dvojdielne plastové okno 

otváravosklopné / fix 

s rozmermi  2 100 x 1 800 mm  

ks 18   

č. 2 - dvojdielne plastové okno            

fix / otváravosklopné 

s rozmermi  2 100 x 1 800 mm 

ks 26   

č. 3 – jednodielne plastové okno 

otváravosklopné  

 s rozmermi 870 x 1 800 mm  

ks 8   

č. 4 – jednodielne plastové okno 

otváravosklopné  

 s rozmermi 870 x 1 800 mm  

ks 16   

č. 5 – jednodielne plastové okno 

otváravosklopné  

 s rozmermi 1 480 x 1 780 mm  

ks 3   

č. 6 – jednodielne plastové okno 

otváravosklopné  

 s rozmermi 1 480 x 1 780 mm  

ks 1   

č. 7 – jednodielne plastové okno  

fix 

 s rozmermi 870 x 870 mm  

ks 3   

č. 8 - dvojdielne plastové okno            

otváravé  / otváravosklopné 

s rozmermi  1 480 x 1 480 mm 

ks 1   

č. 9 – jednodielne plastové okno  

otváravosklopné 

 s rozmermi 870 x 870 mm  

ks 9   

č. 10 – jednodielne plastové okno  

fix – výplň plast 

 s rozmermi 870 x 870 mm  

ks 2   

č. 11 - dvojdielne plastové okno            

otváravosklopné / otváravosklopné 

s rozmermi  2 100 x 1 800 mm 

ks 3   

č. 12 – jednodielne plastové okno 

otváravosklopné  

 s rozmermi 1 050 x 1 800 mm  

ks 1   

Č. 13 – vchodové dvere so svetlíkom 

dnu otváravé s plastovou výplňou, 

svetlík sklopný so sklenou výplňou 

s rozmermi 970 x 2 670 (z toho dvere 

2 100 a okno 570) 

ks 1   



  

č. 14 – jednodielne plastové okno  

fix 

 s rozmermi 1 840 x 2 730 mm  

ks 1   

č. 15 – jednodielne plastové okno  

fix 

 s rozmermi 1 720 x 2 730 mm  

ks 1   

č. 16 – jednodielne plastové okno  

fix 

 s rozmermi 1 670 x 2 730 mm  

ks 1   

Vonkajšie parapety vrátane plastových 

koncoviek 

    

Úplná demontáž pôvodných okien     

Úplná montáž nových okien vrátane 

parapet  

    

Murárske práce – opravenie špaliet 

(kompletné murárske práce po výmene 

okien) 

 

 

 

 

  

Likvidácia odpadu     

Doprava     

 

Celková cena zákazky  

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                Odtlačok pečiatky,  

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 



Príloha č. 2 
 

      1        18.00ks           2-dielne 
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :2100x1800 
                                                         
 
 
 
 
 
 
       

2        26.00ks           2-dielne 
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :2100x1800 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
      3        8.00 ks           1-dielné 
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :870 x1800 
                                                         
 
 
 
 
 
 
      4        16.00ks           1-dielné 

 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :870 x1800 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

1050 1050 

30 

1770 1800 

2100 

1 2 

1050 1050 

30 

1770 1800 

2100 

1 2 

30 

1770 1800 

870 

1 

30 

1770 1800 

870 

1 



       
 

      5        3.00 ks           1-dielné 
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1480x1780 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
6        1.00 ks           1-dielné 

 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1480x1780 
                                                         
 
 
 
 
 
      

 
  

7        3.00 ks           1-dielné 
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :870 x870 
                                                          
       
 
 
 
 
      8        1.00 ks           2-dielne 

 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1480x1480 
                                                         
 
 
 
 
 
 
      9        9.00 ks           1-dielné 
 

                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :870 x870 
                                                         
 

30 

1750 1780 

1480 

1 

30 

1750 1780 

1480 

1 

30 

840 870 

870 

1 

740 740 

30 

1450 1480 

1480 

1 2 

30 

840 870 

870 

1 



 
      10       2.00 ks           1-dielné 

 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :870 x870 
                                 výplň - plast                         
      
 
 
 

 
 11       3.00 ks           2-dielne 

 
                                  

                                 farba  : biela 
                                 rozmery :2100x1800 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
      12       1.00 ks           1-dielné 
 
                                  

                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1050x1800 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
      13       1.00 ks           2-dielne 
 
                                  

                                 farba  : biela 
                                 rozmery :970 x2670 
                                 dvere – plastová výplň                        
         svetlík – výplň sklo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 

840 870 

870 

1 

1050 1050 

30 

1770 1800 

2100 

1 2 

30 

1770 1800 

1050 

1 

2100 

570 

2670 

970 

1 

2 



      14       1.00 ks           1-dielné 
 

                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1840x2730 
                         
 
 
 
 
 
                                 
      
 
 

  
 
      15       1.00 ks           1-dielné  
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1720x2730 
                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      16       1.00 ks           1-dielné 
 
                                  
                                 farba  : biela 
                                 rozmery :1670x2730 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
  
       
 

30 

2700 2730 

1840 

1 

30 

2700 2730 

1720 

1 

30 

2700 2730 

1670 

1 
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