
VÝZVA

zákazka s nízkou hodnotou

podľa  § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom 

„Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: OBEC DULOV

Sídlo: 018 52  Dulov 168

IČO: 00317217

Telefón: 042 44 71 100

Kontaktná osoba: A. Kandaliková, starostka obce

E-mail: obecdulov@stonline.sk

2. Typ zmluvy:

     Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: kultúrny dom Dulov s.č. 168  

4. Podrobný opis  zákazky a jej rozsah:

   Rekonštrukcia  okien  na  prvom  poschodí  a  vchodových  dverí  pozostáva  z  demontáže 

pôvodných  okien  a  dverí,  ich  nahradenie  novými  plastovými  oknami  a  dverami.  Vyspravenie 

vnútorného a vonkajšieho okolia okien a dverí narušeného výmenou. Odvoz odpadu.

Parametre plastových okien:

– profil 5-komorový so stavebnou hĺbkou rámu min. 70 mm

– hodnota súčiniteľa prechodu tepla 1,1W/(m2 . K)

– označenie okien CE

Ostatné podmienky:

– dodávateľ musí byť etablovaný na trhu minimálne 5 rokov

– záruka 5 rokov

Predloženie dvoch samostatných ponúk:

1. cenová ponuka:  

- dvojdielne okno, tvar podľa súčasného prevedenia 18 ks

- jednodielne   3 ks

- okno jednodielne malé    1 ks



- vchodové dvere jednokrídlové   1 ks

- vchodové dvere dvojkrídlové so zachovaním súčasného delenia a rámu   1 ks

2. cenová ponuka:  

- okno jednodielne malé pevné 16 ks

- okno jednodielne malé   8 ks

- dvojdielne okno, tvar podľa súčasného prevedenia   1 ks 

- dvojkrídlové balkónové dvere s uzamykaním   1 ks

Vonkajšie a vnútorné parapety a sieťky proti hmyzu po dohode. 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  júl – august 2013

6. Ďalšie podmienky:
a) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a mene EURO

b) vypracovanie dvoch samostatných ponúk podľa rozdelenia v bode 4.

c) Nutná osobná obhliadka a nameranie okien a dverí. Obhliadka možná v pondelok – štvrtok 

do 15.30, piatok do 12.00 po predchádzajúcej dohode na č.t. 042 44 71 100. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača 

e) cenová  ponuka  obsahuje  fotokópiu  výpisu  z  obchodného  resp.  živnostenského  registra, 

ktorým sa dokladuje oprávnenosť vykonávať práce

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

• splnenie podmienok výzvy a celková cena s DPH

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a) dňa 25.júna 2013 do 12.00 hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej   

adrese v zalepenej obálke s heslom „Názov zákazky“

10. Vyhodnotenie ponúk:

Ponuky sa budú vyhodnocovať v zmysle Smernice o verejnom obstarávaní Obce Dulov  v znení 

zmien a dodatkov.

V Dulove, 10. jún 2013
                  v.r.
      Antonia Kandaliková
            starostka obce


