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Výzva 

na predkladanie ponúk 

 

podľa § 9, ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  

Názov organizácie:  Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 

Sídlo organizácie:  Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

Zastúpený:  PhDr. Mária Marková, PhD. 

IČO:  31825451 

DIČ: 2021177213 

Kontaktná osoba:  Kubíková Michaela  

Telefón:  0907381252 

e-mail:  kubikova@pasa.sk 

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

 

3. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo 

 

4. Variantné riešenie: 

Možnosť predloženia variantných riešení na základe obhliadky nehnuteľnosti, ktorú je možné 

vykonať v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 13.00 hod., po vopred telefonicky dohodnutom 

termíne. V opise zákazky sú uvedené minimálne parametre, ktoré zákazka musí spĺňať.  

 

5. Predmet obstarávania a stručný opis zákazky:  

Predmetom verejného obstarávania je výmena pôvodných drevených okien za plastové okná 

vrátane všetkých súvisiacich prác. 

 

6. Termín dodania zákazky:  

 Do 31.7.2014 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

12 100,-- EUR bez DPH. 

Cena za dodanie tovaru musí obsahovať všetky náklady uchádzača. Cena za dodanie tovaru 

musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, 

musí túto skutočnosť uviesť. 

Štruktúra rozpočtu: 

 budova A     

č. Názov výrobku Rozmer Množstvo Jed. cena  Spolu bez DPH 

1. Presklenená stena  5963x2870 1     

2. Jednodielne okno  1165x1465 2     

3. Jednodielne okno  570x1465 5     

4. Jednodielne okno  1165x1465 5     
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5. Interiérové žalúzie   2     

6. Parapetné dosky vonkajšie    10,2     

7. Parapetné dosky vnútorné   10,2     

8. Demontáž, montáž, murárske práce         

Spolu bez DPH   

DPH 20%   

Spolu vrátane DPH   

      

 budova B     

č. Názov výrobku Rozmer Množstvo Jed. cena  Spolu bez DPH 

1. Presklenená stena  5963x2935 1     

2. Presklenená stena  5963x2935 1     

3. Jednodielne okno  1155x1455 3     

4. Jednodielne okno  550x1450 3     

5. Interiérové žalúzie   15     

6. Parapetné dosky vonkajšie    6     

7. Parapetné dosky vnútorné   6     

8. Demontáž, montáž, murárske práce         

Spolu bez DPH   

DPH 20%   

Spolu vrátane DPH   

      

 budova C     

č. Názov výrobku Rozmer Množstvo Jed. cena  Spolu bez DPH 

1. Jednodielne okno  1155x1455 1     

2. Jednodielne okno  550x1450 2     

3. Vchodové dvere dvojkrídlové  1310x2015 1     

4. Vchodové dvere jednokrídlové 930x2005 1     

5. Jednodielne okno  1460x1465 1     

6. Interiérové žalúzie   2     

7. Parapetné dosky vonkajšie    3,6     

8. Parapetné dosky vnútorné   3,6     

9. Demontáž, montáž, murárske práce         

Spolu bez DPH   

DPH 20%   

Spolu vrátane DPH   

  

 

     Technické parametre: min. 6 komorový profil, stavebná hĺbka minimálne 70 mm,  farba 

okien: biela, sklo Ug = 1,1 W/m2 , teplý rámik 

 

     Štruktúra ponuky:  

 

Spolu bez DPH:  

DPH 20%: 

Spolu vrátane DPH:  
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8. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet obstarávania. Spôsob na preukázanie 

oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie 

o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis 

z internetovej stránky). Návrh ceny na predmet zákazky bude spracovaný vo forme rozpočtu, 

ktorého vzor je uvedený vo výzve.  

 

9. Podmienky dodania:  

 Komplexnosť dodávky podľa objednávky a špecifikácie.  

 

10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Platba za plnenie sa 

bude realizovať bezhotovostným platobným stykom. Cena uvedená v podpísanej zmluve je 

záväzná počas celého obdobia platnosti zmluvy. 

 

11. Termín a miesto predloženia ponuky:  

Doručiť do 13.6.2014 do 12.00 hod. poštou,  osobne alebo mailom na adresu kubikova@pasa.sk 

(v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.). V prípade poštového alebo osobného 

kontaktu uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa 

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

- označiť: „Súťaž – Oprava strechy – NEOTVÁRAŤ !“ 

 

12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 

Do 20.6.2014 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia, 

určená riaditeľom školy, na vyhodnotenie ponúk dňa 16.6.2014 bez účasti uchádzačov. 

O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní mailom.  

  

14. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

V Trnave, dňa 6.6.2014  

 PhDr. Mária Marková, PhD. 

 riaditeľka školy  


