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Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a 

podľa čl. 6 príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

 

Názov:                                                           Gymnázium Andreja Kmeťa 

IČO:                                                              00160539  

Obec (mesto):                                               Banská Štiavnica 

Ulica:                                                             Kolpašská 1738/9  

 PSČ:                                                              969 17 

          Zastúpená:                                                   PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka školy 

 

 Kontaktná osoba:  

Vo veciach verejného obstarávania: Daubnerová Renáta 

Telefón:   045/6920593 

Elektronická pošta: mzdy@gymbs.sk 
      Internetová adresa:  www.gymbs.sk                             

 

2. Názov predmetu zákazky: „Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – rekonštrukcia 
vchodových dverí a okien na chodbách“ 

 

3. Druh zákazky : Dodanie a služby súvisiace s výmenou plastových okien  a hliníkových vchodových 
dverí 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 1738/9,  
 

969 17 Banská Štiavnica  

 

5. Termín dodania predmetu zákazky: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce do 30.11.2018 
 

6.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 164,60 EUR bez DPH 
 

8. Obhliadka predmetu zákazky je  možná, ale nie je povinná, kontaktná osoba v prípade záujmu 
o obhliadku je Daubnerová Renáta, t.č. 045/692593 

 

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:  mzdy@gymbs.sk, 
schranka@gymbs.sk, tel. 045/6920593 
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10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: uchádzač stanoví cenu na predmet zákazky bez DPH vrátane 
všetkých nákladov a služieb spojených s plnením predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH,uvednie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR a skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie 
v ponuke. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého 
obdodobia trvania zmluvy a nie je možné sú zvýšiť. 

 

11. Stručný opis predmetu zákazky: dodanie, demontáž, montáž a stavebné dokončovacie práce 
súvisiace s výmenou plastových okien a vchodových dverí  na  budove školy 

 

 

12. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podĺa § 32 ods. 1 

písm.e) ZVO.  Uchádzač musí ďalej spĺňať podmienku technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 

ods.1 písm.m) bod 2 ZVO.  Požadované parametre výrobkov preukáže uchádzač certifikátom alebo 

potvrdeniami s  jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy. 

  

 

13. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových 
konštrukcií. Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži 
a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so 
súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky) a všetky ďalšie súvisiace 
práce. V cene je aj zameranie. 
 
Nižšie uvedené parametre sú minimálne, dodané môžu byť aj výplňové konštrukcie s lepšími 
parametrami. 
 

Príloha č. 1 – Schéma vchodových dverí 

 

- dverové zostavy sú z hliníkového profilu 

- schéma a rozmery podľa prílohy 

- farba biela 

- trojsklo Ug=0.7, 4-14-4-14-4 

- minimálna stavebná hrúbka hliníkového dverového rámu 62 mm 

- trojkomorový hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom 

- stĺpik – priečnik 82 3k 

- pozícia 1a, 1c, 2a, 2c – dvojdielne okno s manžetou (štulp) s nadsvetlíkom,  

  krídlo FIX, podkladový profil 30 mm, 

- pozícia 1b, 2b – trojdielne vchodové dvere s nadsvetlíkom, prah nízky, stulp AB 62 2k,   
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  krídlo 130 5k fix, kľučka biela 35 mm, doplnok na pozícii 1b – el. vrátnik 1 ks 

       - pozícia 1d, 2d – trojdielne vchodové dvere s nadsvetlíkom, prah nízky, stulp AB 62 2k, 

         krídlo 130 5k fix,  kľučka biela 35 mm, doplnky na pozícii 1d – valčekový zámok 1 ks,  

         madlo 1 ks 

 

 

 

      Príloha č. 2 – Schéma okná na chodbách 

 

       - plastové okenné zostavy 

       - schéma a rozmery podľa prílohy,  

       - položka:  1 – 4 ks 

       - položka:  2 – 2 ks  

       - farba biela 

       - trojsklo Ug=0.7, 4-14-4-14-4 

       - minimálna stavebná hrúbka plastového rámu pri oknách 76 mm 

       - stĺpik – priečnik 82 3k 

       - podkladový profil  30 mm 

- kľučka okenná biela 

- pozícia 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d – dvojdielne okno s manžetou 

 (štulp) s nadsvetlíkom 

- pozícia 1c – dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom 

- celoobvodové kovanie 

- oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech š. 220 mm (preveriť na stavbe), vnútorný 

  parapet   PVC , šírka 190 mm (preveriť na stavbe.                

 

  

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v EUR s DPH 
 

 

15. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresy: mzdy@gymbs.sk,  schranka@gymbs.sk,  
resp. písomne na adresu školy 

 

 

16. Lehota na predkladanie ponúk:   do 02.10.2018 vrátane 
 
Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: Verejný 
obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s PDH za celý predmet 
zákazky.Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní. Úspešný uchádzač bude 
bezodkladne informovaný o prijatí ponuky. Následne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o prijatí ponuky doručí úspešný uchádzač na adresu verejného obstarávateľa:  
- 4 x podpísanú  Zmluvu o dielo 
- harmonogram prác 
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17. Záverečné stanovenia 
Gymázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici bude pri uskutočňovaní tohto postupu zádávania 
zákazky postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľ § 117 ZVO nie je 
možné v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. 

 
 

18. Prílohy 
 

Príloha č. 1 – Schéma vchodových dverí 
Príloha č. 2 – Schéma okná na chodbách 
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č.  4 – Krycí list 
Príloha č. 5 – Návrh zmluvy 
 

 

 


