
 

Výzva na predkladanie ponúk č. 17/2018 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Spojená škola 

Adresa:    Československej armády 24, 036 01 Martin 

IČO:    17050499 

DIČ:    2020598481 

Zastúpený:   PaedDr. Jozef Zanovit 

Kontaktná osoba:   Ing. Libuša Kühnelová 

Telefón:    043/ 400 11 41 

Elektronická pošta:   kuhnelova.ssmt@gmail.com 

 

 

3. Druh zákazky 

Zákazka na stavebné práce. 

 

4. Názov zákazky: 

Výmena plastových okien.  
 

5. Opis predmetu zákazky: 

-Dodanie 26ks okených zostáv  výplne stavebných otvorov na  3 np.  v objekte internátu SŠ Martin 

-min. 5komorový system PVC-U profilov 

 -min. 2 dorazové tesnenia 

 -min. 2mm oceľová pozinkovaná výstuž v ráme a v krídle 

 -min. izolačné dvojsklo Ug = 1,1 W/m2 K s plastovým rámikom, plnené argónem 

-min. stavebná hĺbka profilu minimálne 73mm 

 -profil triedy A  podľa   STN EN 12608-1: 2017 (64 3222), Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu  

  (PVC-U) na výrobu okien a dverí.   

-Farba PVC-U profile:  biela 

 -Výplň rozširovacích častí:  Perizol 24mm biely 

 -kotvenie:  na vruty - L+P 

 -odvodnenie:  dopredu 

 -stavebný otvor, šírka výška:$ podľa obhliadky 

 -vnútorný parapet: PVC – biely 

 -vonkajší parapet: min 0,7mm pozink, farbený – biely 

 -technické riešenie delenia okien: podľa jestvujúceho stavu 

 -montáž a demontáž okien , murárske začistenie:  podľa obhliadky 

-dodávka,montáž a demontáž vnútorný a vonkajších parapiet:  podľa obhliadky 

-dodávka, montáž  domurovania stien a stavebných otvorov:   podľa obhliadky 

-presun stavebných hmôt:  podľa obhliadky 

-likvidácia odpadu:  

  

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 

 

mailto:kuhnelova.ssmt@gmail.com


7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45214310-6 Stavebné práce na objektoch odborných škôl 

45421132-8 Montáž okien 

45262520-2 Murárske práce 

 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 27 000, 00 EUR bez DPH. 

 

10. Trvanie zmluvy: 

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

Vyplnené a podpísané  “Vyhlásenie uchádzača“ (Príloha č.1). 

Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky 

spojené s obstarávaným predmetom, službou, prácou. 

 

 

13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 19.10.2018 do 12:00 hod. 

Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu 

uvedenú v bode 1. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, najneskôr 

v lehote na predkladanie ponúk.  

Osobné doručovanie: v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod., kedy je možné zo 

strany záujemcov/uchádzačov doručovať písomnosti osobne na sekretariát verejného 

obstarávateľa. Vysvetľovanie resp. komunikácia medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy: 

kuhnelova.ssmt@gmail.com 

 

Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).  
 

13.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného 

nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený 

proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi 
 

Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie 
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa  

Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)  

Označenie „súťaž – neotvárať“  

Označenie názvom zákazky: Výmena plastových okien. 
 

14. Vyhodnotenie ponúk na základe: 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky. 
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15. Ďalšie informácie: 

Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia 

poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.  

 

Kontakt v prípade osobnej prehliadky:  

p. Peter Hulej - HS a ochrana objektov – vedúci 

Tel.: +0421  43/ 400 11 12 

Mobil: +421  0905 606 494 

e-mail: ssmt.ubyt@vuczilina.sk 

 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom prostredníctvom e-mailu, ktorý 

uviedli vo Vyhlásení uchádzača (Príloha č. 1). 

 

Výsledkom bude zmluva o poskytnutí služieb. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

16. Prílohy k výzve: 

Príloha č.1 : Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 2: Podklad na vypracovanie ponuky 

Príloha č. 3: Návrh zmluvy 

  

 

Dátum: 3.10.2018 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

za proces verejného obstarávania:  Ing. Libuša Kühnelová 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného  

riadiaceho pracovníka:  PaedDr. Jozef Zanovit, riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 
K zákazke realizovanej v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v. n. p. na  predmet zákazky: 

 

„Výmena plastových okien“ 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Obchodné meno ....................................................................................... IČO: .....................................,  

 

zastúpená ................................................ týmto 

čestne vyhlasujem, 

- že súhlasím s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 

cenových ponúk ; 

- že mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

- že súhlasím s návrhom Kúpnej zmluvy, ktorý je prílohu Výzvy na predkladanie ponúk; 

- že predložená cena za celý predmet zákazky je uvedená v mene EUR s DPH (Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

- že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, a (e-mail) 

......................................................................... je kontaktnou e-mailovou adresou na doručovanie 

a prijímanie podkladov,  dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a 

verejným obstarávateľom; 

-   že súhlasím s verejným obstarávaním, realizovaným podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   

     o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

predmet zákazky  „Výmena plastových okien“ 

- že máme v predmete činnosti (O.R; príp. Ž.R.) oprávnenie na dodávanie tovarov, ktoré sú 

predmetom zákazky „Výmena plastových okien“. 

 

V .............................. dňa ........................                                                             

                                                                                     .................................................................. 

                                                                                         Fyzická osoba alebo štatutárny                  

                                                                                                      orgán, meno, podpis, pečiatka 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 - Podklad na vypracovanie ponuky 

    Odberateľ:  Spojená škola, Martin   / objekt internát 

 
 

  Technické požiadavky dodávky okien: 

    Dodanie 26ks okených zostáv  výplne stavebných otvorov na  3 np.  v objekte internátu Spojená škola Martin 

min. 5komorový system PVC-U profilov 

    min. 2 dorazové tesnenia 

    min. 2mm oceľová pozinkovaná výstuž v ráme a v krídle 

    min. izolačné dvojsklo Ug = 1,1 W/m2 K s plastovým rámikom, plnené argónem 

   min. stavebná hĺbka profilu minimálne 73mm 

    profil triedy A  podľa   STN EN 12608-1: 2017 (64 3222), Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí.   

Farba PVC-U profile:  biela 

    Výplň rozširovacích častí:  Perizol 24mm biely 

    kotvenie:  na vruty - L+P 

    odvodnenie:  dopredu 

    stavebný otvor, šírka výška:$ podľa obhliadky 

    vnútorný parapet: PVC – biely 

    vonkajší parapet: min 0,7mm pozink, farbený – biely 

    technické riešenie delenia okien: podľa jestvujúceho stavu 

    montáž a demontáž okien , murárske začistenie:  podľa obhliadky 
 

 dodávka,montáž a demontáž vnútorný a vonkajších parapiet:  podľa obhliadky 

  dodávka, montáž  domurovania stien a stavebných otvorov:   podľa obhliadky 

  presun stavebných hmôt:  podľa obhliadky 

  likvidácia odpadu:  

    - 

    Dodávateľ: 

         obchodné meno:   
        sídlo:   
        IČO:   
        Registrácia:   
        zodpovedný zástupca:   
        kontakt:    
   

 
    cenová ponuka:  

        Dodanie 26ks okených zostáv  výplne stavebných otvorov :   
       kompletná montáž a demontáž okien :   
       ( dodávka a montáž vnútorných a vonkajšísch parapetov, murárske práce  

        a materiál,   presun stavbných hmôt, likvidácia odpadu ) 

        Celkom spolu bez DPH : 0,00 € 
       DPH % 
       Celkom spolu s DPH : 0,00 € 
   Platnosť cenovej ponuky :      
   Záruka na okná s montážou:       
   

         Vypracoval:   
   

         Dátum:   
   



Príloha č. 3 – Návrh zmluvy 

KÚPNA ZMLUVA  
na dodávku výplní  stavebných otvorov  § 409 a násl. Obchodného zákonníka. 

ZMLUVA O DIELO  
na realizáciu montáže výplní stavebných otvorov podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 
 

1)  XXXX 

 So sídlom:   

 Bankové spojenie:             č.ú.:   

 IČO:        , IČ DPH:   

Zapísaná : OR Okresného súdu      oddiel  , vložka č.   

Zastúpený:   

 Oprávnený vo veciach technických:     

 tel.:   

 e-mail:   
 

ďalej len „predávajúci“ na strane jednej 
 

a 
 

2)  Spojená škola 

 So sídlom: Československej armády 24, Martin 03601 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica č.ú.:  SK79 8180 0000 0070 0048 3809 

 IČO: 17050499 , IČ DPH: SK2020598481 

Zastúpená: PeadDr. Jozefom Zanovitom, riaditeľom školy 

 Oprávnený vo veciach technických: Peter Hulej    

 tel.:  043 400 11 12 , 0905 606 494 

 e-mail: ssmt.ubyt@vuczilina.sk   
 

ďalej len „kupujúci“ na strane druhej 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje podľa tejto zmluvy, v dohodnutej kvalite, cene a termíne dodať 

a namontovať kupujúcemu výplňe stavebných otvorov –výplne, kooperačný materiál, 

(ďalej len „predmet KZ“) presne definované vo výpise položiek za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve. 

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet KZ prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

 

II. 

CENA , TERMÍN PLNENIA, TECHNICKÉ PODMIENKY 
 

1. Cena sa stanovuje vzáojomnou dohodou zmluvných strán na základe obhliadky a presnej 

technickej špecifikácie predmetu diela, a cenovej ponuky, ktorá bola vyhodnotená ako 

víťazná v rámci účasti vo výberovom konaní. Názov zákazky: Výmena plastových okien. 

2. Víťazná cenová ponuka je neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté 

všetky náklady potrebné k dodaniu predmetu zmluvy.  Úprava ceny je možná len pri 

zmene rozsahu dodávok zo strany Kupujúceho. 
 

 

mailto:obchod@rajokien.sk
mailto:ssmt.ubyt@vuczilina.sk
mailto:obchod@rajokien.sk


Celková cena bez DPH  :     € 

Spolu s DPH      :     € 

 

   

3. Termín dodania sa stanovuje dohodou zmluvných strán  v rozmedzí 12 mesiacov od 

podpisu tejto zmluvy  zo strany Kupujúceho. 

4. Presný termín dodávky si zmluvné strany upresnia a vzájomne odsúhlasia najneskôr 3 dní 

pred termínom dodania  predmetu diela. 

5. Predávajúci sa zaväzuje zhotoviť pre Kupujúceho predmet zmluvy podľa platných 

technických noriem a vypracovanej cenovej ponuky (rozpočtu), ktorá je neoddelitelnou 

súčasťou tejto zmluvy , v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve . 

6. Kupujúci je oprávený vykonať kontrolu predmetu zmluvy. 

7. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu . 

8. Predávajúci je povinný bez omeškania informovať Kupujúceho o vzniku akejkoľvek 

skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania 

plnenia dohodnutého . 

9. Kupujúci má právo realizovať  dielo aj po častiach v priebehu 12 mesiacov od podpisu 

zmluvy v závislosti od disponibilných financií na realizáciu diela 

 

 

III. 

PLATOBNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A VÝHRADA 

VLASTNÍCTVA 

 

1. Predávajúci vystavý Kupujúcemu faktúru za tovar / výplne stavebných otvorov v deň 

dodania a to vo výške 100% z celkovej ceny tj. xxxxxx ,- Eur bez DPH  so splatnosťou 7 

dni. 

2. Predávajúci vystavý Kupujúcemu faktúru za služby / práce v deň dodania a to vo výške 

100% z celkovej ceny tj.  xxxxx,-  Eur bez DPH  so splatnosťou 7 dní. 

3. DPH sa zúčtuje v zmysle platných predpisov. 

4. Predávajúci faktúruje reálne dodané dielo a služby v prípade priebežnej realizácie 

v zmysle čl.II. bod 9. Tejto zmluvy. 

5. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 

zaplatí Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za každý deň 

omeškania. 

6. Pri meškaní Kupujúceho s úhradou riadne vystavenej faktúry, Kupujúci zaplatí  

Predávajúcemu zmluvnú pokutu  vo výške 0,5 % z celkovej sumy faktúry každý deň 

omeškania. 

7. Zodpovednosť za škodu na predmete zmluvy /zverenej veci prechádza na Kupujúceho 

okamihom prevzatia predmetu zmluvy od Predávajúceho. 

8. Predmet zmluvy  sa považuje za prevzatý a odovzdaný (dodané) riadne a včas bez vád 

podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o 

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v lehote 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

Predávajúceho na podpísanie tohto protokolu, ak je predmet zmluvy   zhotovený bez 

závad a nedorobkov, predmet zmluvy sa považuje za riadne dodaný.  

9. Predávajúci si uplatňuje voči Kupujúceme výhradu vlastníctva k predmetu zmluvy a to až 

do úplného a riadneho zaplatenia celej kúpnej ceny predmetu zmluvy.  Kupujúci nie je 

oprávnený do úplného a riadneho zaplatenia celej kúpnej ceny predmetu zmluvy tento 

predmet scudziť, predať ani spojiť s  inou vecou a nehnutelnosťou. Predávajúci ostáva 

vlastníkom predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.  



10. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý, že v prípade porušenia bodu 8. tohoto článku sa 

dopúšťa podľa ustanovenia § 213 ods. 1 Trestného zákona trestného činu sprenevery. 

 

 

 

 

 

IV. 

POSKYTOVANÉ ZÁRUKY 

 

Spoločnosť  xxxx   poskytuje záruku na predmet zmluvy: 

 

1. 36 mesiacov na dodávku otvorových výplni  a dodávku príslušenstva, ak je realizované 

vrátane montáže 

2. 24 mesiacov na dodávku otvorových výplní a príslušenstvo bez montáže (ako predmet  

      kúpy) 

3. 24 mesiacov na dodávku príslušenstva, ktoré nie je dodávané s okennými a dvernými                    

prvkami ( žaluzie, rolety, siete proti hmyzu, parapety )  

4. Predávajúci zodpovedá za  to, že predmet zmluvy  je zhotovený podľa podmienok tejto 

zmluvy, platných STN a cenovej ponuky, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, 

dohodnuté v tejto zmluve. 

5. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu . 

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej    doby. 

 

 

V. 

OSTATNÉ DOJEDNANIA 

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch  vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu oboch zmluvných strán . 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej 

vôle, žiadna zo zmluvných strán ju neuzatvárala v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámily s obsahom tejto zmluvy 

v znení jej príloh, menovite s Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným 

poriadkom a s obsahom súhlasia, na dôkaz čoho pripájajú svoj vlastnoručný podpis. 

 

 

V Martine       

 

Dňa 00.00.2018     Dňa 00.00.2018 

 

 

 

za Predávajúceho:     za Kupujúceho: 

 

 

................................................   ....................................................... 

xxxxx                Spojená škola   

 


