
Výzva na predloženie ponuky č. 47/2012 - Bo 
 

Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov) na 
uskutočnenie prác  s názvom 

 
„Výmena a úprava okenných a dverných otvorov na prízemí budovy Klub mladých – 

Zóna M, Akademika Hronca 9/A, Rožňava“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo: Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
IČO: 00328 758 
Telefón: 058/7773 213, 0917 425 305 
Fax: 058/7773 201 
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Tímea Bodnárová  
e-mail: timea.bodnarova@roznava.sk 
Kontaktná osoba pre VO: Mária Kardošová 
maria.kardosova@roznava.sk 
Telefón: 058/7773 256 
 
2. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Akademika Hronca 9/A,Rožňava,  Klub mladých – Zóna M 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Novodobé okenné a dverné výplne na prízemí je možne vyhotoviť z drevených 
europrofilov. Jedná sa o 1ks dvojkrídlových vchodových dverí, 1ks okno drevené 
zdvojené, 4ks malé okná drevené zdvojené. Výplne dverí je potrebne riešiť ako 
drevené dvojkrídlové kazetové s preskleným svetlíkom vo výške pôvodných 
okenných otvorov. Členenie dreveného zdvojeného okna na západnej fasáde je 
potrebné prispôsobiť členeniu okien na hlavnej fasáde, vyhotovenie je možné z 
europrofilov s izolačným dvojsklom. Malé okenné výplne v miestnostiach soc. 
zariadení je možné riešiť ako hladké bez členenia, s izolačným dvojsklom. Okenné  
výplne je potrebné farebne zosúladiť s oknami na hlavnej fasáde, t. j. slonová kosť a 
dverné výplne vyhotoviť vo farbe svet lý dub. 
 
5. Možnos ť rozdelenia cenovej ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
6. Variantné riešenie: 
Nepripúšťa sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Podmienky ú časti uchádza čov: 
• Uchádzač dokladuje oprávnenie poskytovať požadované práce výpisom 

z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra. 
 

• Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať 
výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku je potrebné zaslať 
výlučne na e-mailovú adresu timea.bodnarova@roznava.sk. Ponuky zaslané 
na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  

 
• Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1   

a č. 2 tejto výzvy.  
 
8. Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 
31.01.2013 
 
 
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 - dňa 10. 12. 2012 do 11.30 hod. 
 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr, 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 5700 s DHP.  
 
11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH  
- lehota ukončenia uvedených prác 
 
 
12. Ďalšie podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave dňa 06.12.2012 
Prílohy: Príloha č.1, Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 
Ponuka 
 
Názov zákazky: „Výmena a úprava okenných a dverných otvorov na prízemí budovy 
Klub mladých – Zóna M, Akademika Hronca 9/A, Rožňava“ 
 
 
 
 
 
P. č. Názov prác  Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 
v EUR 

Cena spolu 
s DPH v EUR 

1. Výmena a úprava okenných 
a dverných otvorov na prízemí 
budovy Klub mladých – Zóna 
M, Akademika Hronca 9/A, 
Rožňava 

   

 Cena spolu     
 
 
 
Platca DPH: ÁNO/NIE 
 
Obchodné meno uchádzača: .................................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................. 
 
Lehota na dodanie alebo na dokončenie predmetu zákazky: ............................................................. 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať: ........................................................................................... 
        meno, priezvisko, podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 
 
 
 
Názov zákazky: „Výmena a úprava okenných a dverných otvorov na prízemí budovy 
Klub mladých – Zóna M, Akademika Hronca 9/A, Rožňava“ 
 
 
 
p.č. Popis položky MJ Množstvo Cena bez DPH Cena s DPH 
1. Vchodové dvere z europrofilu, 

farba-svetlý dub, dvojkrídlové 
s nadsvetlíkom, kazetový vzor 
o rozmere 145x293 cm 

ks 1 ks   

2. Demontáž starých dverí, montáž 
nových, murárske výspravky 

ks 1ks   

3. Okno z europrofilu, farba – 
slonová kosť o rozmere 
114x142 cm 

ks 1ks   

4. Demontáž starého okna, montáž 
nového, murárske výspravky 
k oknu o rozmere 114x142 cm 

ks 1ks   

5. Okno z europrofilu, farba - 
slonová kosť o rozmere 55x83 
cm 

ks 4ks   

6. Demontáž starého okna, montáž 
nového, murárske výspravky 
k oknu o rozmere 55x83 cm 

ks 4ks   

Spolu   
 


