
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1 , 968 26 Nová Baňa 

Tel: 045/6782875, fax:045/6782881, e-mail: minka@novabana.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka na uskutočnenie prác nie bežne dostupných na trhu:

„Výmena okien a dverí v KD Štáie“

1. Identifikácia verejného obstaráva teľa:
Úradný názov:
IČO:
Poštová adresa:
PSČ:
Mesto/obec:
Štát:
Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

2. Názov akcie:
„Výmena okien a dverí v KD Štále*

Mesto Nová Baňa
00320897
Námestie slobody 1
968 26
Nová Baňa
Slovenská republika
Mestský úrad Nová Baňa, Nám. Slobody 1,
968 26 Nová Baňa
Mgr. Tomáš Minka
0944 133 477
minka@novabana.sk

3. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce zadávaná podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce

5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena existujúcich drevených okien a dverí za plastové, osadenie vnútorných 
a vonkajších parapet, vyspravenie špaliet a likvidácia odpadu na základe výpisu okien a dverí, ktorý je 
prílohou č. 1 k výzve.

Osobnú obhliadku je možné dohodnúť na tel. č. 0944133477 Mgr. Tomáš Minka.

6. Dodanie predmetu zákazky
KD Štále, Kolibská 232, 968 01 Nová Baňa

7. Termín realizácie alebo lehota dodania
Začiatok prác: do troch dní od podpísania Zmluvy o dielo obidvomi stranami 
Ukončenie prác: 31.10. 2018
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8. Podmienky účasti, obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:

■ Ponúknutú cenu na predmet zákazky

■ Identifikačné údaje uchádzača

■ Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
■ Cenová ponuka bude zhotovená na základe Výpisu okien a dverí a podľa potreby aj osobnej obhliadky 
miesta realizácie.

■ Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane 
DPH) za celý predmet zákazky.

■ Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné 
určiť najviac na 2 desatinné miesta.

■ Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška DPH...% (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť)
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

10. Obchodné podmienky:
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na realizáciu akcie „Výmena okien a dverí v KD 
Stále“
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak 
predložené ponuky budú pre obstarávate ľa zjavne nevýhodné.

11. Platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dodanie prác na základe vystavenej faktúry po ukončení diela.
V prípade požiadavky od dodávateľa, bude dodávateľom vystavená preddavková faktúra do výšky 40% 
z ceny diela, ktorú objednávateľ uhradí v stanovenej lehote. Po ukončení diela bude dodávateľom 
vystavená vyúčtovacia faktúra, v ktorej bude odpočítaná preddavková faktúra od celkovej sumy za 
dodanie diela.

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.09.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do 
podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke 
označenej „Súťaž - neotvárať“ a heslom „ Výmena okien a dverí v KD Stále“ do lehoty určenej na 
predkladanie ponúk.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

13. Podmienky vyhodnotenia ponúk
13.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
13.2. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 

vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ vyhodnotí 
ako úspešná, bude odoslané oznámenie ojej úspešnosti a bude vyzvaný na podpísanie zmluvy 
o dielo.

13.3. Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu: minka@novabana.sk
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14. Ďalšie informácie
14.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk ak sa zmenia podstatne okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
v prípade ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na 
predmet zákazky.

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

14.3. Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.

V Novej Bani, dňa /h M. 2c

Prílohy:

lx Výpis okien a dverí





Zákazník: MESTO NOVÁ BAŇA 
Kontakt: Mgr.Tomáš Minka 
Adresa: Námestie slobody č.l

NOVÁ BAŇA 
968 26

IČO/dát.nar.:00320897 DIČ: 2021111455
Banka: 0200, účet 14429422 
E-mail: minka@novabana.sk 

Telefón: 0944 133 477
Fax:

Výpis prvkov

Objekt: Kultúrny dom 
Miesto určenia: Nová Baňa - Štále

Technické požiadavky na dodávku a montáž výplňových konštrukcií: Profilový systém stavebnej hĺbky min.74mm, 6-komorový, bielej 
farby. Izolačné dvojsklo so súčiniteľom prechodu tepla Ug=l,l Wm-2K-1. Kovanie okien musí obsahovať bezpečnostné kovanie pre triedu 
odolnosti RC1N (STN EN 1627:2011 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie.), 
polohovatelnú kľučku, poistku proti chybnej voľbe a štrbinové vetranie. POZOR! Pozícia pvc 7. a pvc 10. musí obsahovať izolačné 
dvojsklo s omamentným sklom biela kôra.

Všetky obrázky sú vyobrazené ako pohľad zo strany pántov.

Dvojkrídlové štulpové okno
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WC Muži. Kuchyňa.

Pozícia: pvc 1.
Šírka: 1500 mm 

Výška: 1500 mm

Množstvo: 2 ks

Výrobok____________________________________________________________________________________ _____ _____ Množstvo
Dvojkrídlové štulpové okno 2 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 1500 mm 2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 1500 mm 2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 2 ks

Jednokrídlové okno Pozícia: pvc 2. Množstvo: 2 ks

ľ

ý
o

A
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J___600____ 1

Šírka: 600 mm 
Výška: 1500 mm

Sklad. Technická miestnosť.
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Výrobok Množstvo
Jednokrídlové okno 2 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 600 mm 2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm 2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 2 ks

Dvojkrídlové okno s priečkou Množstvo: 1 ksPozícia: pvc 3.
Šírka: 2100 mm 

Výška: 1500 mm
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Kuchyňa.

Výrobok_____________________________________________________________________________________________________ Množstvo
Dvojkrídlové okno s priečkou 1 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 2100 mm 1 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 1 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 2100 mm 1 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 1 ks

Okenná konštrukcia so sklopným krídlom Množstvo: 10 ksPozícia: pvc 4.
Šírka: 1500 mm 

Výška: 3150 mm/ > o/ \ , IOI

oo

J___  1500___ l

Spoločenská miestnosť. Sklopné krídlo ovládané pákovým mechanizmom. Okenná konštrukcia začína vo výške 1,8m od podlahy. Potrebné 
lešenie.

Výrobok Množstvo
Okenná konštrukcia so sklopným krídlom 10 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 1500 mm 10 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 10 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 1500 mm 10 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 10 ks
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DV2100 Dvere vchodové dvojkrídlové DNU otváravé
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Pozícia: pvc 5
Šírka: 1500 mm 

Výška: 2100 mm

Množstvo: 1 ks

Klubovňa. Kovanie: Guľa/kľučka. Výplň platňa PVC s výstuhou, biela, hr.24mm.

Výrobok________________________________________________________________________________________________ Množstvo
Dvere vchodové dvojkrídlové DNU otváravé 1 ks
Príslušenstvo
biela hladká hr.24mm s výstuhou, 473 x 1111 mm 1 ks

PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 473 x 653 mm 1 ks

PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 473 x 1111 mm 1 ks

PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 473 x 653 mm 1 ks

Samozatvárač so zaistením, 1 ks 1 ks

Dvojkrídlové štulpové okno Množstvo: 2 ks
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Pozícia: pvc 6.
Šírka: 1500 mm 

Výška: 1500 mm

.750. .750.

1500.

Klubovňa.

Výrobok_______________________________________________________________________________________________ ______ Množstvo
Dvojkrídlové štulpové okno 2 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 1500 mm 2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 1500 mm 2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 2 ks

Jednokrídlové okno Množstvo: 3 ksPozícia: pvc 7.
Šírka: 600 mm 

Výška: 900 mm
\ /

/ . / \

.600.

Klubovňa - WC.
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Výrobok Množstvo
Jednokrídlové okno 3 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 600 mm 3 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 3 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm 3 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 3 ks

Jednokrídlové okno Množstvo: 3 ksPozícia: pvc 8.
Šírka: 900 mm 

Výška: 900 mm

Javisko. Okná vo výške 4,5m. Potrebné lešenie.

Výrobok_____________________________________________________________________________________________________ Množstvo
Jednokrídlové okno 3 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr. lmm, biely, š 260 mm, 600 mm 3 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 3 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm 3 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 3 ks

Jednokrídlové okno Pozícia: pvc 9. Množstvo: 2 ks
Šírka: 600 mm 

Výška: 900 mm

Vstupná hala.

Výrobok________________ ____________ ________________________________________________________________________ Množstvo
Jednokrídlové okno 2 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 600 mm 2 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 2 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm 2 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 2 ks

Jednokrídlové okno Pozícia: pvc 10. Množstvo: 3 ks
Šírka: 600 mm 

Výška: 900 mm

WC ženy (2ks) a muži (lks).

600
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Výrobok Množstvo
Jednokrídlové okno 3 ks
Príslušenstvo
Parapet vonkajší hliníkový hr.lmm, biely, š 260 mm, 600 mm 3 ks
Krytka vonk parapetu PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks 3 ks
Parapet vnútorný PVC komôrkový, biely, š.250 mm, 600 mm 3 ks
Krytka vnútorného parapetu PVC biela do 600mm, 2 ks 3 ks

DV210H Vchodové dvere s nadsvetlíkom VON otváravé Pozícia: pvc 10. Množstvo: 2 ks
Šírka: 1800 mm 

Výška: 3000 mm

,_900_|_900_

_____  1800_____

Predmetom prác pri tejto položke nie sú demontáž a stavebné práce ! Pod prah doplniť podkladný profil výšky 40mm s výstužou. V dolnej 
časti dvemých krídiel použiť výplň platňa PVC s výstuhou, biela, hr.24mm.

Výrobok_____________________________________________________________________________________________________ Množstvo
Vchodové dvere s nadsvetlíkom VON otváravé 2 ks
Príslušenstvo
PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 623 x 703 mm 2 ks

PVC výplň biela RAL 9016 24mm, 623 x 703 mm 2 ks

3284- Kuplovací spoj H , 1770 mm 2 ks
2313- Rozširovací profil 36mm , 1800 mm 2 ks
Madlo/madlo, tvar U, plný štítok, nerež, 1 ks __________________________________________________________ 2 ks

Požadované práce
Demontáž
Montáž
Ekologická likvidácia odpadu
Murárske práce
Montáž parapetov

Cenová ponuka musí obsahovať: Demontáž pôvodných výrobkov, ich likvidácia a odvoz na riadenú skládku. Murárske práce - omietky 
ostenia, nadpražia a pod parapetmi vrátane dilatačných líšt (APU lišty). Lešenie, kde to vyžaduje veľkosť a umiestnenie výrobkov. 
Upratovacie práce vnútorného a vonkajšieho priestoru budovy. Realizácia výplňových konštrukcií musí byť prevedená podľa STN 73 3134 
(Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovenie a skúšanie). STN 73 3133 (Tesniace 
systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie).
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