
                     O b e c    D r a h o v c eO b e c    D r a h o v c eO b e c    D r a h o v c eO b e c    D r a h o v c e                                                                                                                                 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41  Drahovce 
                      Tel., fax:033/778 35 21, IČO: 00312461, e-mail: oudrahovce@oudrahovce.sk 
 
 
 
 
Vec: 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z (ďalej 
len „ZVO“) 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na dodanie tovaru a s tým 
spojených stavebných prác v predmete zákazky: Kultúrny dom v obci Drahovce – Výmena 
okien 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Úradný názov: Obec Drahovce 
IČO: 00 312 461 
sídlo: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41  Drahovce 
zastúpené: Ing. Jurajom Kleinom – starostom obce 
kontaktná osoba: Ing. Juraj Klein 
e-mail: oudrahovce@oudrahovce.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.obecdrahovce.sk 
 
Zástupca verejného obstarávateľa: 
 
NYX s.r.o., Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok 
Pracovisko:  Skladová č. 6, 917 01 Trnava 
kontakt: email: urs@stonline.sk,  
              Ing. Milan Kakalík  č.t. 0905 598 503 
 

2. Stručný opis predmetu zákazky 
 

2.1.  Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je 



poskytnutie tovaru, resp. uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo výmene 10 
ks pôvodných drevených okien 1460 x 1480 mm za plastové a to v objekte Kultúrny 
dom v obci Drahovce   

            Požadované parametre okien: 
izolačné 3-sklo hrúbky  4-12-4-12-4 mm 
súčiniteľ  prechodu tepla oknom max. Uw = 1,0 W / (m2.K), súčiniteľ  prechodu tepla 
zasklením max. Ug = 0,7 W / (m2.K)  
hrúbka profilu min. 70 mm 
min. 6 komorový systém 
min. dve celoobvodové tesnenia 
rozmer okna 2520 x 2290 mm (š x v) viď. príloha č. 2 
farebné členenie zlatý dub farba z exteriéru, biela z interéru 
Okná musia byť opatrené z vnútornej strany paronepriepustnou a z vonkajšej strany 
paropriepustnou páskou a to po celom obvode. 
 Do diela je nutné započítať aj náklady na demontáž pôvodných okien, odvoz 
a uskladnenie na skládke, montáž nových okien s kompletným vyspravením 
vnútorných ostení a nadpražia sadrovou omietkou, osadenia vnútorných bielych 
plastových 300 mm a vonkajších Al 1 mm bielych 2600 mm parapetných dosiek 
vrátane koncových prvkov. Styky okenného rámu a s ostením, resp. nadpražím budú 
zatmelené akrylovým tmelom. Na všetky okná treba dodať interiérové žalúzie biele 
a na 5ks okien dodať sieťky proti hmyzu (len na otváravosklopné krídla). 
Všetky výrobky musia byť certifikované s poskytovanou zárukou 7 rokov. Systém 
delenia stĺpikov a priečnikov, takisto ako aj otváravé a sklopné časti sú znázornené 
v prílohe č. 2. Presné rozmery a členenie okien s parapetmi bude nutné zamerať 
pred realizáciou. 
 
 

2.2. Spoločný slovník obstarávania:  
    Hlavný predmet 
    Hlavný slovník:  
    44221100-6 - Okná ; 45421132-8 - Montáž okien 
 

3. Miesto poskytovania služieb / dodania predmetu zákazky 
 
Kultúrny dom v obci Drahovce 

 
4. Rozsah predmetu zákazky 
 

      Predmetom zákazky je demontáž pôvodných okien ich odvoz a uloženie na skládku 
a dodávka a montáž nových okien. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky  

 

Je určená vo výške 4 500,00 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky je cena bez DPH 
(V prípade, ak najnižšia  cena  z ponúk uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, môže verejný obstarávateľ považovať 
takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.) 

 
6. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky 



 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ 
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 
Na predmet zákazky predloží uchádzač návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených 
na hodnotenie ponúk a požadované doklady a dokumenty v zmysle požiadaviek 
verejného obstarávateľa určených v tejto výzve. 

 
7. Spôsob tvorby ceny 

 

7.1. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných 
položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba 
DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH. 

7.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 

7.3. Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady 
na predmet zákazky a primeraný zisk. 

7.4. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie 
a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie 
túto skutočnosť v ponuke. 

7.5. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, 
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto 
cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ 
v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný 
kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného 
členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí 
celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 7.1. 

 
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky  
 

  Dokončenie predmetu zákazky 16. jún 2017  
 
 
9. Lehota na predkladanie cenových ponúk 
 

9.1. Lehota na predloženie ponúk je 15.05.2017 do 14,00 hod 
 

9.2. Doručenie ponúk je možné poštou, resp. kuriérom na adrese Obecný úrad, 
Hlavná 429/127, 922 41  Drahovce , alebo osobne na tej istej adrese do podateľne 
verejného obstarávateľa s označením: „Súťaž  – neotvárať!“ s heslom zákazky: OKNÁ – 
Kultúrny dom v obci Drahovce 

9.3.  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
10. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

 

10.1. Predmet zákazky sa bude uhrádzať z finančných prostriedkov rozpočtu obce Drahovce 
pre rok 2017 vyčlenených na predmetnú zákazku. 

10.2. Faktúra za dodané okná  bude vystavená po odovzdaní diela verejnému obstarávateľovi, 



formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
10.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi/objednávateľovi. 
10.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 
 
 
11. Obhliadka miesta dodania zákazky:  

 

11.1. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania zákazky, aby 
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

11.2. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta dodania požadovaného predmetu 
zákazky, si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou 
zodpovednou za vykonanie obhliadky prípadne bližšie informácie o zákazke poskytne: 

 
 
12.   Obsah ponuky:  
12.1. Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých 

požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s 
kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail 

12.2. Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený  
dodať tovar alebo uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač na preukázanie  splnenia  tej-
to podmienky predloží originál Výpisu z obchodného registra alebo Živnostenské 
oprávnenie v originály alebo v úradne overenej fotokópií. 

12.3. Zoznam uskutočnených dodávok /obdobného charakteru/ tovaru 
s fotodokumentáciou. 

12.4. Certifikát (Vyhlásenie zhody) potvrdzujúci požadované vlastnosti okna  
12.5. Kalkulácia ponúknutej ceny 
 
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk: 

 

13.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena s DPH 
 
          (vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru alebo 

zákazka na poskytnutie služby alebo zákazky na uskutočnenie stavebných prác dodá 
vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek)  

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

13.3. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde 
víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. 

13.4. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty 
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení 
na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom 
mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom 
mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru / služby / stavebných prác 
nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 
 
14. Ostatné informácie: 
  



14.1. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na kompletnú dodávku 7 rokov. Záručná 
doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela verejným 
obstarávateľom/objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný 
účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

14.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, Verejný 
obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 

14.3. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou nie je možné podať námietky.  

14.4. Lehota viazanosti ponúk: 31.8.2017 
 
 
Trnava: 10.05.2017 
 
 
Ing. Milan Kakalík 
zástupca verejného obstarávateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1. Výzvy – Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

Formulár – plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
 

Upozornenie: Vyplnený formulár na plnenie kritéria vloží uchádzač na začiatok svojej 
ponuky! 
 
Zákazka na dodanie tovaru: 
 

„ Výmena okien  “ 
                                                 Kultúrny dom v obci Drahovce  
 
 
Uchádzač: 
 

Obchodné meno:                       

 

Adresa podnikania:               

 

IČO:                                        

 
 

Návrh na plnenie kritéria - cena 

1. kritérium: cena predmetu zákazky vrátane DPH 
 

 

 

Slovom:      

 

 

V                                ,   dňa       

                                                                                                  Meno a podpis uchádzača 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.2. Výzvy – Systém delenia stĺpikov, priečnikov a spôsob otvárania okien 
 
 
 
 

                               

Pozn.: okno dvojdielne OS + O, Delenie 1/2, uvedená výška je bez podkladového profilu. 

 


