VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Ľubochňa
Sídlo organizácie: Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00315575
Kontaktná osoba: Ing. Peter Dávidík – starosta obce
E-mail: starosta@lubochna.sk
Tel: 0908 929 730
2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky „ZŠ s MŠ Ľubochňa výmena okien - Telocvičňa“
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45421100 - 5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
4. Opis predmetu zákazky:
4.1. Predmetom zákazky je výmena okien na budove ZŠ s MŠ Ľubochňa pavilón Telocvičňa
spočívajúca v demontáži pôvodných drevených okien v počte 13 ks, vonkajších a vnútorných
parapetov na prízemí a 3 ks na poschodí. Montáž nových plastových okien a vnútorných
parapetov. Budova je dvojpodlažná.
Požiadavka objednávateľa na okná je na minimálne 5 komorový bezolovnatý plastový profilový
systém v bielej farbe.
Bližšia špecifikácia : všetky dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody
(certifikáciu ) na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet
ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej legislatívy.
Zákazka zahŕňa demontáž, dodávku a montáž okien, vysprávky ostení, prípadné domurovanie a
maliarske práce (základná farba). Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov a uskladnenie
na regulovanú skládku.
Terajšie okná sú zhnité, nedajú sa otvárať pri ich otvorení nie je možné bezpečné zatvorenie,
môže dôjsť k vypadnutiu okna, čo ohrozuje bezpečnosť zamestnancov a žiakov.
Záujemca si pri obhliadke budovy vykoná zameranie okien a určí aj potrebu súvisiacich prác.
Technické požiadavky na výplne :
· plastové okná bielej farby,
· 70 -75 mm stavebná hĺbka = tepelná izolácia ( so špeciálnym izolačným dvojsklom koeficient
prechodu tepla U = 1,1 W/m2K),
· masívna konštrukcia profilov s oceľovými pozinkovanými výstužami,
· poistka proti chybnej manipulácii
· aretačná poistka proti prievanu,

· bezpečnostné kovanie vrátane bezpečnostnej kľučky okien na prízemí,
· podkladový 5-komorový profil s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu,
· vnútorné plastové biele.
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov,
musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších
predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením
vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia
zákona č. 254/1998 Z. z..
Predpokladaná hodnota zákazky : 4 000,00 EUR bez DPH
5. Spôsob prípravy a predkladania ponuky
1. časť: uchádzač predloží ponuku na základe obhliadky vo forme výkaz výmer . Bude
predložená podľa bodu 6. tejto výzvy.
2. časť: na základe odovzdaných cenových ponúk bude jednotlivým uchádzači zaslaný
zadávací formulár – výkaz výmer, vytvorený na základe ponúk predložených
jednotlivými uchádzačmi. Tento po nacenení bude predložený podľa bodu 6 verejnému
obstarávateľovi na vyhodnotenie podľa kritérií v bode 8.

V súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky kontaktujte Ing. Petra Dávidíka – starostu
obce na tel. č: 0908 929 730
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu obhliadajúceho. Obhliadka je
nutná pre spracovanie reálnej ponuky nakoľko sa jedná o starší objekt kde je potrebné naceniť
všetky potrebné práce spojené z výmenou výplní a tiež potreby zamerania skutočných rozmerov
výplní.
6. Označenie obalu ponúk v ktorej bude uložená ponuka na základe obhliadky „ZŠ s MŠ
Ľubochňa výmena okien Telocvičňa“ – „ Neotvárať verejné obstarávanie“ obdobne aj pri
predložení ponúk podľa 2. časti bodu 5.
7. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť poštou, alebo osobne a to v lehote na predkladanie ponúk na základe
obhliadky do 29.08.2016 do 12.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1..
Pracovná doba počas stránkových dní je v pondelok od 7.30 do 15.00 hod., streda od 07.30 do
17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 12.00 hod..

Ponuky je potrebné doručiť poštou, alebo osobne a to v lehote na predkladanie ponúk na základe
nacenenia podľa časti 2 bodu 5 do termínu určeného pri doručení zadávacieho formuláru, na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Pracovná doba počas stránkových dní je v
pondelok od 7.30 do 15.00 hod., streda od 07.30 do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 12.00 hod..
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH

V Ľubochni 18.07.2016

Ing. Peter Dávidík
starosta obce

