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naše číslo: S/1257/2018 - 3298                                                                                                  V Kanianke dňa 29.10.2018 

 

Výzva na predkladanie ponúk  

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 „Výmena vstupných dverí na budove OcÚ Kanianka“ 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov:    Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení:  Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba:  Martin Badák, samostatný odborný referent  

Telefón:    046/5400615 

Elektronická pošta: ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa: www.kanianka.sk 

IČO:    00518239 

DIČ:    2021160361 

Bankové  spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu :  9000151002/5600        

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., resp. u starostu obce 

Kanianka - Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615. 

3. Predmet zákazky:  Stavebné  práce; CPV 45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí, CPV 45262520-2 

Murárske práce, CPV 45410000-4 Omietkarské práce, CPV 45442100-8 Maliarske a natieračské práce. 

4. Názov predmetu zákazky:  „Výmena vstupných dverí na budove OcÚ Kanianka“ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Požaduje sa ponuka zákazky podľa opisu uvedeného v bode 6 tejto výzvy.  

6. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výmenu pôvodných plastových výplní 

vstupov do budovy OcÚ Kanianka za nové z hliníkových profilov, vrátane dodávky nových výplní a stavebných 

úprav po výmene výplní. Požadovaná farba – biela. 

Predmetom stavebných prác je výmena troch výplní vstupov do budovy OcÚ Kanianka, ktoré pozostávajú z 

pevných zasklených častí a dvojkrídlových dverí. Vstupy do objektu budú riešené v hliníkovom prevedení / 

minimálne s päťkomorovým profilom, prerušeným tepelným mostom a izolačným trojsklom s koeficientom 

prechodu tepla UW = 1,0 W m-2K-1( prípadne lepším).  

Technický popis:  

- počet vstupov: 3 

- rozmery (orientačné): Vstup 1: šírka 3600 mm, výška 2700 mm; Vstup 2: šírka 3570 mm, výška 2700 mm; 

Vstup 3: šírka 3550 mm, výška 2970 mm, 

- svetlá šírka dvojkrídlových dverí, delenie na polovicu: 1600 mm 

- svetlá výška  dverí: 2100 mm 

- dverné krídla otváravé do exteriéru, exteriér: guľa – interiér: kľučka,  

- delenie vstupov podľa priložených fotografií 

- hliníkový rám s prerušovaným tepelným mostom (Heroal 65, príp. alternatívne riešenie) – stavebná hĺbka rámu 

63 mm 

- statický profil 2ks/vstup 

- kovanie hákové trojbodové 

- zasklenie: izolačné trojsklo UW = 1,0 W m-2K-1( prípadne lepším), výplň 4E/12/4/12/E4 

- prah vysoký 15 mm, okop 

- samozatvárač s aretáciou ku každému vstupu 

- elektrický vrátnik – požaduje sa iba na jeden vstup 

- bezpečnostná trieda: RC3 deklarovaná certifikátom 

Súčasťou zákazky je: 

- demontáž pôvodných plastových výplní, vrátane likvidácie, 

- osadenie nových hliníkových výplní, 

- montáž s použitím interiérových a exteriérových pások (ILLBRUCK, príp. alternatívne riešenie), 

- prekládka pôvodných elektrických a elektronických častí a ich sfunkčnenie ( napr. elektronický snímač 

odomykania dverí, a pod.)  

- nový polep na sklo (priestory OcÚ: erb obce; štátny znak;  nápis 1: Obecný úrad Kanianka; nápis 2: 

Matričný úrad); (priestory druhého krídla vrchné dvere: nápis 3: Zdravotné stredisko Kanianka; nápis 4:  

Detský lekár; nápis 5:  Obvodný lekár, Zubár; Správa bytov) (priestory druhého krídla spodné dvere nápis 6: 

Zdravotné stredisko, Lekáreň), ako zmena nápisov inak, ako je v zmysle priložených fotografií, 
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- stavebné úpravy po výmene výplní vrátane omaľovania a opravy dlaždicovej podlahy z dôvodu výmeny výplní 

otvorov. 

Zákazka zahŕňa dopravu všetkých materiálov, konštrukcií a presun hmôt potrebných k uvedenej realizácii 

stavebných prác, zameranie stavby a sietí,  atesty a certifikáty (materiálov, tesnosti, atď.), likvidácia odpadu 

a súvisiace poplatky, zabezpečenie povolení, všetky ostatné súvisiace dodávky a práce. Súčasťou diela sú atesty, 

certifikáty, doklady o zhode, doklady potrebné k odovzdaniu diela a súvisiace dodávky a práce.  

Vyžaduje sa skutočné zameranie a osobná prehliadka. 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, podľa opisu uvedenom  v predmete 

zákazky. Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady, aby bolo dielo funkčné.  Cenová 

ponuka musí obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu prác bez DPH, DPH a cenu diela s DPH.  Uchádzač 

zároveň predloží technickú špecifikáciu.  Nacenené a nezrealizované tovary, práce a služby nebudú objednávateľom 

diela uhradené.   

8. Miesto dodávky:  Budova OcÚ Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka,  

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  Predpokladaný termín odovzdania diela je do 40 dní od 

uzatvorenia zmluvy. Predpokladaný začiatok realizácie: november 2018. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú poskytnuté  z rozpočtu 

verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry - max. 60 dní od odovzdania a prevzatia diela bez vád a 

nedorobkov.  Obstarávateľ  zálohy neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) - doloženým 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky – postačuje aj fotokópia. 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo. 

13. Uchádzač predloží: Doklad o splnení podmienok účasti (bod 11.) 

Doplnené, opečiatkované a podpísané oprávnenými osobami 2 rovnopisy zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto 

výzvy (uchádzač doplní len svoje dáta, cenu, oprávnené osoby – vybodkované miesta v zmluve). 

Cenovú ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady tak, aby nevznikli práce naviac. Práce naviac sa 

neuhrádzajú. K cenovej ponuke doloží technickú špecifikáciu, parametre a podrobný popis k predmetu zákazky. 

Cenová ponuka musí obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu bez DPH, sumu DPH a cenu diela s DPH. Pokiaľ 

nie je platcom DPH, tak túto skutočnosť uvedie. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky výzvy budú vyradené.  

14. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  10.500,00 € 

15. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je do 14.11.2018  do 11:30 

hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný úrad, SNP 583/1, 972 17  Kanianka. Ponuku je potrebné 

doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením 

obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. Obal ponuky musí byť označený textom: názov zákazky 

„Výmena dverí – OcÚ Kanianka“, a formulkou „Neotvárať“. Ponuka doručená po lehote na  predkladanie 

ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

16. Otváranie ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa bude konať 14.11.2018  o 12:30 hod. v zasadacej miestnosti 

obecného úradu v Kanianke, SNP 583/1, 972 17 Kanianka. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií na 

vyhodnotenie ponúk.  

Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na 

poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.   

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH, splnenie podmienok výzvy.  

18. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. Informácia o výsledku verejného obstarávania sa 

oznámi úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom nadobudne na základe Zmluvy o dielo. 

19. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.  

20. Ďalšie informácie  
 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2018.     

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a 

vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve. 

 Umožňuje sa predložiť variantné riešenie v rámci parametrov výzvy. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie bude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby bolo predložené, pokiaľ dosiahne určené 

parametre výzvy. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky podľa 

súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú presahovať finančný limit pre uvedený typ zákazky, ak sa 

zásadným spôsobom zmenia podmienky, ktoré boli pri vyhlásení súťaže, alebo ak tak pripúšťa zákon. 
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 Uchádzač podpisom Zmluvy o dielo súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve a zmluve a zároveň 

súhlasí s podpisom zmluvy zo strany verejného obstarávateľa. V prípade podpisu zmluvy zo strany verejného 

obstarávateľa sa zmluva stáva platnou. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy na dodanie tovaru, 

verejný obstarávateľ osloví uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

 

príloha  č.1: 2x zmluva o dielo  

príloha č. 2: fotografie vstupných výplní. 
 

 

 

                                                                                     Ing. Ivor Husár       
   starosta obce   


