
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov podľa  § 9 ods.9  na  poskytnutie 
služby 

Číslo: 40/2013/Ka 
 
Názov zákazky : Výmena okien na budove MsÚ  
                                   
1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie :Mesto Rožňava  
IČO : 00328758 
Sídlo organizácie : Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
Internetová adresa: www.roznava.sk 
Kontaktné osoby:   
Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardošová 
Telefón : 058/7773256,0918792 949 
Email: maria.kardosova@roznava.sk 
Vo veciach technických:  Ján Lázar   
Telefón : 058/7773287, 0918 792 937 
Email: jan.lazar@roznava.sk 

  
2.   Typ zmluvy:  
      Zmluva o dielo  

3. Opis požiadaviek na zákazku: 
      Predmetom  zákazky    je  výmena  okien    na   severnej  časti   budovy  Mestského     
      úradu  v Rožňave  spočívajúca   v  demontáži  pôvodných  hliníkových  okien  v počte    
      55 ks, vonkajších a  vnútorných parapetov. Budova je štvorpodlažná.   
      Požiadavka   objednávateľa   je  na   minimálne  5  komorový  bezolovnatý   plastový  
      profilový systém  v  bielej  farbe.  
      Bližšia  špecifikácia : dodané stavebné výrobky  a  materiály  musia   mať  vyhlásenia 
      zhody   na   základe  vykonaných   skúšok  notifikovanými  osobami vzťahujúce sa na  
      predmet ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej legislatívy. 
 

  Verejný obstarávateľ stanovil záujemcom povinnú obhliadku miesta dodania 
predmetu zákazky. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho 
ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie 
Ján Lázar na tel. č: 058/ 7773 287, 0918 792 937.  

 
Termín obhliadky je stanovený na 16.12.2013 o  10,00 hod. – zraz   je pred 
budovou MsÚ Ul. Šafárikova 29.  

   
  Zákazka zahŕňa demontáž, dodávku a montáž okien, výspravky ostení, prípadné 

domurovanie, maliarske práce (príslušného odtieňa). Súčasťou je doprava materiálu, 
odvoz odpadov a uskladnenie na regulovanú skládku.  

  Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1, v ktorých je výpis výrobkov s náčrtmi 
typu okien. Presný výpis výrobkov si záujemca vyhotoví po obhliadke predmetnej 
budovy. 

  Technické požiadavky na výplne : 
• plastové okná  bielej farby 
• 5-komorový profilový systém  
• 70 -75 mm  stavebná  hĺbka  =  tepelná  izolácia  ( so  špeciálnym  izolačným 

dvojsklom  koeficient  prechodu  tepla  U = 0,81 W/m2K)  
• kovanie - celoobvodové 



• stredové tesnenie  
• masívna konštrukcia profilov s oceľovými pozinkovanými výstužami  
• izolačné sklá so súčiniteľom prechodu tepla U = 1,1 W/m2K  
• podkladový 5-komorový profil s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného 

parapetu  
• osadenie difúznych pásiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134 
• vonkajšie  parapetné  plechy  Al  s  bielou  povrchovou  úpravou, vnútorné 

plastové  biele, 
• tieniace prvky- vnútorné žalúzie s retiazkovým ovládaním len na IV. poschodí 

 
      Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných 

podkladov, musia byť realizované v  súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 
50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 
Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia 
zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa 
riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády 
SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a 
ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.. 

 
      Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 
      Spoločný   slovník   obstarávania  ( CPV ) : 45421100 - 5    Montáž   dverí  a   okien   
      a  súvisiacich  súčastí 

         
4.  Lehota  na  dodanie alebo uskutočnenie   predmetu  zákazky:  
     do 31.08.2014  
      
     Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
a) do  07.01.2014 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adresu : Mestský úrad,  Šafárikova  ul. č. 29, 048 01 Rožňava,   
     alebo osobne na tej istej adrese. Obálku označte : „  PT – výmena okien“.   
     Neotvárať!  
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 
5.  Podmienky financovania:  

         Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný      
        z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná   
        bezhotovostným prevodom formou splátok podľa dohody s úspešným uchádzačom          

     v zmysle platných predpisov.          
 
6. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
     Cena celkom s DPH 
 
7. Otváranie cenových ponúk: 

07.01.2014  o  10.30  hod.     
 

8.  Podmienky účasti uchádzačov: 
8.1 Osobné postavenie uchádzačov:  
a) Uchádzač predloží doklad  o  oprávnení  uskutočňovať stavebné   práce, podľa     opisu    
    predmetu    zákazky – výpis  z  obchodného registra, resp.  výpisu  zo  živnostenského  
    registra.   Tento    doklad     môže    uchádzač     nahradiť     potvrdením   Úradu    pre      
    verejné   obstarávanie   vydaného   podľa   ust.  § 133  zák.  NR  SR   č. 25/2006  Z.z.    
    (potvrdenie   o  zapísaní  do  zoznamu  podnikateľov - fotokópie). 
b) uchádzač  predloží   Čestné   vyhlásenie,  že  naňho   nebol   vyhlásený  konkurz,   nie  
    je   v    likvidácii,  ani    nebolo    proti    nemu   zastavené   konkurzné   konanie   pre  
    nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku. 



c) prehlásenie    uchádzača ,    že    nemá    dlhy    voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   
    mestským  organizáciám   (napr. na  daniach,  na   poplatkoch   za  TKO, na  zaplatení  
    kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)   
    Uvedené  skutočnosti  preukazuje  uchádzač  čestným  prehlásením.   
 
   Predpokladaná hodnota zákazky : 29 500, 0000 EUR bez DPH 
 
 
9.   Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
       V  tejto   Výzve   sú   uvedené  všetky  podklady  na  predloženie   cenovej  ponuky.     
       Ďalšie  súťažné   podklady  sa  preto  neposkytujú. 
 
10.   Obsah cenovej  ponuky: 

� Identifikácia uchádzača 
� Doklady  preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 
� návrh na plnenie kritéria /Príloha č.1/ 
� kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail 
 
Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve, 
musia byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať 
kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov, podpísaný štatutárom a v 
súlade  s touto Výzvou. 

 
11 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 
     Navrhovaná zmluvná cena  musí  byť  stanovená  podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996    
     Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná  zmluvná cena  
     bude  vyjadrená v eurách.  

           Ak  je  uchádzač platcom  dane   z  pridanej  hodnoty  (ďalej len „DPH“), navrhovanú        
           zmluvnú  cenu  uvedie  v  zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
� sadzba  DPH a výška  DPH, 
� navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

       Ak uchádzač  nie  je  platcom  DPH, uvedie  navrhovanú  zmluvnú  cenu  celkom.  
 
       Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 
 
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  28.02.2014 
 
13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   
      Ponuky uchádzačov musia  spĺňať  všetky náležitosti uvedené v tejto  Výzve.  
      Všetky   výdavky   spojené  s  prípravou,   predložením   dokladov   a     predložením   
      cenovej ponuky znáša výhradne  uchádzač  bez  finančného  nároku  voči  verejnému  
      obstarávateľovi.  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani   jednu  z    
      predložených   súťažných   cenových   ponúk,   ak   budú    neregulárne    alebo  inak  
      neprijateľné alebo presiahnu  finančné  možnosti verejného obstarávateľa . 
 

V Rožňave 09.12.2013  

Prílohy: č. 1 a  priložená fotodokumentácia 



Príloha č. 1 

Cenová ponuka  
 

Názov zákazky : Výmena okien na budove MsÚ  
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Popis Rozmer 5-komorové 

 šírka výška Cena 
bez DPH 

1. Plastové okno 53 ks  2380 1800  
2. Parapet vnútorný 150    
3. Parapet vonkajší 150    

4. Demontáž – odvoz a  
uskladnenie odpadu 

    

5. Montáž     
6. Výspravky     
7. Žalúzie ISSO s retiazkou 

+ montáž 12 ks 
    

 Cena za 53 ks okien 
spolu : 

    

 Cena za 12 ks žalúzií     
Cena spolu :  

Popis Rozmer 5-komorové 

 šírka výška Cena 
bez DPH 

1. Plastové okno 1 ks  1780 1800  
2. Parapet vútorný 150    
3. Parapet vonkajší 150    

4. Demontáž– odvoz a  
uskladnenie odpadu 

    

5. Montáž     
6. Výspravky     
Cena spolu :  
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Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: ................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 
 
Dátum : ..................................... 

Popis Rozmer 5-komorové 

 šírka výška Cena 
bez DPH 

1. Plastové okno 1 ks  880 1800  
2. Parapet vútorný 150    
3. Parapet vonkajší 150    

4. Demontáž– odvoz a  
uskladnenie odpadu 

    

5. Montáž     
6. Výspravky     
Cena spolu :  

Názov predmetu zákazky Cena 
bez DPH 
v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

Výmena okien na budove 
MsÚ 

    

 
Cena celkom 

    
















