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VÝZVA 

na predloženie ponuky na dodanie tovaru a služby 

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 
1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Základná škola   
Sídlo organizácie:  Sadová 620, 905 01 Senica 
IČO:    31827705      
DIČ:    2021077696     
Bankové spojenie:  Prima banka a.s.   
Číslo účtu:   9214565008/5600  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko:  Alena Machová 

 Telefón /fax:   034/651 29 10,  
 E-mail:   machova@zs3senica.sk 
 

2. Predmet zákazky:  „Protipožiarne dvere s bočným a vrchným svetlíkom“ 
 

3. Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 d) zákona 
o verejnom obstarávaní 
 

4. Opis zákazky 
Predmetom zákazky je: 
demontáž pôvodných dverí vrátane odvozu, výroba, dodávka a montáž 2 ks 
protipožiarnych oceľových interiérových dverí s bočným a vrchným svetlíkom 
v budove Základnej školy, Sadová 620, Senica na prízemí blok B prechod do telocvične 
a na prízemí blok B vchod do bloku C vrátane stavebných prác, murárskych prác a 
dopravy, bez dodávky cylindrickej vložky. V predloženej cenovej ponuke musia byť 
započítané všetky náklady vrátane dopravy.  

 
Parametre na protipožiarne dvere dvojkrídlové s bočným a vrchným svetlíkom 
(príloha č.1) 
• výška: 2980 mm 
• šírka:  2 600 mm 
• dvere dvojkrídlové: 1600 mm (rozdelenie 900 + 700 mm)fixná časť vprava a vľavo 

500 mm 
• svetlík: 1100 mm 
• požiarne sklo  
• požiarna odolnosť EW 30 DI C3 
•  dverný samozatvárač bez aretácie 
• zámok na uzamykanie (bez FAB)+kovanie štítkové 
• farebná úprava biela odolná proti poškriabaniu 
• slovenský certifikát  
• splnenie noriem STN a EU, SK certifikát zhody 
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Parametre na protipožiarne dvere dvojkrídlové s bočným a vrchným svetlíkom 
(príloha č.2) 
• výška: 3 260 mm 
• šírka:  1 800 mm 
• dvere dvojkrídlové, delenie 1/26 
• svetlík: 1100 mm 
• požiarne sklo  
• požiarna odolnosť EW 30 DI C3 
•  dverný samozatvárač bez aretácie 
• zámok na uzamykanie (bez FAB)+kovanie štítkové 
• farebná úprava biela odolná proti poškriabaniu 
• slovenský certifikát  
• splnenie noriem STN a EU, SK certifikát zhody 

5. Druh zákazky:  práce -  zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona) 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý 
predmet zákazky. 
 

7. Miesto dodania uskutočnenia prác: 
Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica 
  

8. Termín uskutočnenia prác: od 6.7. do 24.7.2015 
 

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky 
Verejný obstarávateľ podmieňuje zadanie zákazky obhliadkou a presným zameraním. 
Kontaktná osoba: Alena Machová, tel. 034/651 29 10, email: machova@zs3senica.sk. 
Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky minimálne jeden 
deň vopred s kontaktnou osobou. 
 

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet:  44221200-3 protipožiarne dvere 

45421131-1 montáž dverí 
45111300-1 demontážne práce 
45262500-6 murovanie a murárske práce 
 

11. Predpokladaná hodnota zákazky:  
7 000,00 EUR bez DPH 
 

12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:  
Navrhovaná zmluvná cena  za predmet zákazky musí byť  stanovená  podľa zákona  NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním 
predmetu zákazky.  
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v 
EUR s DPH.  
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške 
ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:  

• zmluvná cena v EUR bez DPH,  
• sadzba a výška DPH,  
• zmluvná cena v EUR s DPH.  

13. Podmienky financovania:  
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13.1 Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov rozpočtu verejného  
obstarávateľa na rok 2015. 

13.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  
13.3 Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.  
 

14. Podmienky účasti  uchádzačov: 
14.1  Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť 

uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky.  
14.2  U právnickej osoby je to  aktuálny Výpis z obchodného registra“ u fyzickej osoby je 

to Živnostenský list“  
14.3 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy musí predložiť doklad, ktorý je originál 

alebo úradne overenú fotokópiu.  
14.4  Čestné vyhlásenie  uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky. 
 

15. Obsah ponuky 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
15.1 Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno 

a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno a 
priezvisko kontaktnej osoby,  jej telefónne číslo,   e-mailovú adresu). 

15.2 Podrobnú kalkuláciu ceny podľa bodov 4 tejto výzvy.  
15.3 Doklady podľa bodu 14 tejto výzvy.  

 
16. Lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky sa prijímajú do  12.06.2015 do 14.00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty 
 na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť 
 neotvorená. 

 
17. Miesto predkladania ponúk 

Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu 
verejného obstarávateľa: 

Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica 
V obálke označenej heslom: „Protipožiarne dvere“ 
 

 Neúplný návrh nebude hodnotený. 
 

18. Jazyk ponuky  

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 

19. Kritéria vyhodnotenia ponúk  
  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH.  

20. Lehota viazanosti predložených ponúk 
4.7.2015 
 

21. Obchodné podmienky 
- predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy o dielo uzavretej podľa § 536 a 

nasl. Obchodného zákonníka,  
- úspešný uchádzač zrealizuje predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa 

v termíne uvedenom v bode 8 výzvy do 24.7.2015, 
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- požadujeme sprievodnú dokumentáciu požiarného uzáveru podľa § 8 vyhlášky č. 
478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkretných podmienkach prevádzkovania a 
zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarného uzáveru, 

- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej úspešným 
uchádzačom po zrealizovaní celého predmetu zákazky, termín splatnosti je 14 dní od 
dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi,  

- verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby,  
- pri omeškaní platby faktúr je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z 

fakturovanej sumy za každý deň omeškania,  
- v prípade nesplnenia si povinností uchádzača v stanovenej lehote, je tento povinný 

uhradiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 
za každý deň omeškania,  

- vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky,  

- zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR.  

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov 
nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote 
viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž 
zverejnená alebo ani jedna z ponúk nesplní sumu stanovenú v predpokladanej hodnote 
zákazky. 

 
22. Ostatné 

Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk, 
v ktorej budú zohľadnené obchodné podmienky uvedené v bode 21 tejto výzvy. V prípade, 
ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne podpísať zmluvu o 
dielo na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí druhého uchádzača k 
podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, 
verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy.    
   
 
 
 

           
Mgr. Anna Kičková 

vymenovaná na zastupovanie 
riaditeľky školy 
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Názov predmetu zákazky: 

„ Protipožiarne dvere dvojkrídlové s bočným a vrchným svetlíkom“ 
 

 

Verejný obstarávateľ (názov a adresa sídla): 

Názov:   Adresa sídla: 

Základná škola, Sadová 620, Senica Sadová 620, 905 01 Senica 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádza ča k požiadavkám na predmet zákazky 

 

 

Dolu podpísaný  oprávnený zástupca právnickej/fyzickej1 osoby: 

 

obchodné meno:   

adresa sídla:   

IČO:   

zastúpený:   

 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  so špecifikáciami predmetu zákazky, že s nimi súhlasím 

a že dodáme predmet zákazky tak, ako je požadovaný verejným obstarávateľom podľa bodu 4 

výzvy na predloženie ponuky. 

 

V ......................, dňa ............................. 

 

 

 
 .............................................................. 
  
 
 (pečiatka, meno, priezvisko,  
 funkcia a podpis oprávnenej osoby) 
 

 
 

                                                 
1 Nehodiace sa škrtnúť 


