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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č. p.: CUZ- RV/02/2019              Stredisko: Inštitút pre verejnú správu, M.Sch.Trnavského 1a, 

Bratislava 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Názov a adresa prevádzky: Inštitút pre verejnú správu, M.Sch.Trnavského 1a, Bratislava  

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): www.cuz.sk 

Kontaktná osoba: Rastislav Velček Telefón: 02/60102328 

E-mail: rastislav.velcek@minv.sk 

  

II. OPIS 

Názov zákazky:  Výmena plastových okien na budove a murárske práce 

 

Druh zákazky /tovar, služba, stavebné práce/: služby, tovar 

 

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 45421132-8 MONTÁŽ OKIEN, 44221000-5–OKNÁ, DVERE 

A SÚVISIACE PRVKY, 60000000-8 –DOPRAVNÉ SLUŽBY (BEZ PREPRAVY ODPADOV), 90500000-2 

– SLUŽBY SÚVISIACE S LIKVIDÁCIOU ODPADU A ODPADOM, 45421100-5 –MONTÁŽ DVERÍ A 

OKIEN A SÚVISIACICH SÚČASTÍ 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky.   

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky: Bratislava – Inštitút pre verejnú správu, 

M.Sch.Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 

 

Termín splnenia zákazky:  Do 29.02.2020 

 

Stručný opis zákazky: Výmena plastových okien na budove a murárske práce, viď príloha č. 

1. 

 

Obhliadka predmetu zákazky je povinná na vypracovanie cenovej ponuky, po dohovore s 

obstarávateľom – zástupca pán Rastislav Velček (rastislav.velcek@minv.sk) telefón: 

02/60102328, v pracovných dňoch, alebo pán Arnold Vlk (arnold.vlk2@minv.sk) 

  

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
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Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 20 000 EUR bez DPH za celý predmet 

zákazky.  

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

 

 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – 

emailom.   

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum:20.12.2019 

Čas: 10:00 hod. 

Spôsob predkladania ponúk -  email: rastislav.velcek@minv.sk, arnold.vlk2@minv.sk 

     

V. PODMIENKY ÚČASTI 

 

Úspešný uchádzač predloží nasledujúce doklady:  

 

Doloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpisu zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom 

musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného 

predmetu zákazky – neoverená kópia. 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  napr.: najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.  

 

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 

uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť žiadnu zmluvu. Dodávateľ 

poskytne 5 ročnú záruku na dielo a vykonané práce. Návrh zmluvy o dielo, viď príloha č. 2. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na 

základe objednávky, splatnosť faktúry bude 14 dní. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie   
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Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (najmä, no nielen) z 

týchto nasledovných dôvodov: 

 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie a pod.   

 

V Bratislave dňa 06.12.2019 

 

Dátum odoslania výzvy: 06.12.2019 

 

 

Príloha č. 1: 

 

ALTERNATÍVA Č. 1  

 

- PÄŤKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM, hranatý profil, stavebná hĺbka 70mm 

- farba: interiér: biela / exteriér: biela 

farba základného telesa profilu: biela 

farba základného jadra zasklievacích líšt - vždy len biele jadro 

- tesnenie: 2 roviny tesnenia (2x dorazové tesnenie) vždy len šedé tesnenie 

- zasklenie: izolačné dvojsklo podľa popisu v jednotlivých pozíciách + teplý plastový rámik 

- kovanie : všetky uzatváracie čapy hríbikové 

- na OS krídlach - štrbinové vetranie 

- poistka proti pribuchnutiu 

- kľučky: okenná kľučka biela 

- parapety: vnútorné: plastový biely komôrkový 

vonkajšie: hliníkové hr. plechu 2 mm, farba - biela, bočné krytky - plastové 

- siete: pevné sito proti hmyzu – odnímateľné v počte 32 kusov 

farba biela 

- práce: demontáž pôvodných PVC okien 

demontáž pôvodných oceľových konštrukcií 

odvoz a ekologická likvidácia pôvodných okien 

odvoz a ekologická likvidácia pôvodných oceľových konštrukcií 

montáž plastových okien 

montáž exteriérových a interiérových parapetných dosiek, sieťok proti hmyzu 

murárske vysprávky  

- ROZMERY OKIEN V POČTE 32 KUSOV:  
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ALTERNATÍVA Č. 2  

 

- KRÍDLO ŠESŤKOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM 

- rám sedem komorový profilový systém, hranatý profil, stavebná hĺbka 80mm 

- farba: interiér: biela / exteriér: biela 

- farba základného telesa profilu: biela 

- farba základného jadra zasklievacích líšt - biele jadro 

- tesnenie: 3 roviny tesnenia (2x dorazové tesnenie, 1x stredové tesnenie) šedé tesnenie 

- zasklenie: izolačné trojsklo podľa popisu v jednotlivých pozíciách + teplý plastový rámik 

- kovanie : - všetky uzatváracie čapy hríbikové 

- na OS krídlach - štrbinové vetranie 

- poistka proti pribuchnutiu 

- kľučky: okenná kľučka biela 

- parapety: vnútorné: plastový biely komôrkový 

vonkajšie: hliníkové hr. plechu 2 mm, farba - biela, bočné krytky - plastové 

- siete: pevné sito proti hmyzu - odnímateľné v počte 32 kusov 

farba biela 

- práce: demontáž pôvodných PVC okien 

demontáž pôvodných ocelových konštrukcií 

odvoz a ekologická likvidácia pôvodných okien 

odvoz a ekologická likvidácia pôvodných oceľových konštrukcií 

montáž plastových okien 

montáž exteriérových a interiérových parapetných dosiek, sieťok proti hmyzu 

murárske vysprávky  

- ROZMERY OKIEN V POČTE 32 KUSOV:  

 

 
 

 

 

 

Príloha č. 2: 
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Zmluva o dielo – VÝMENA PLASTOVÝCH OKIEN NA BUDOVE A MURÁRSKE PRÁCE 

uzavretá podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

medzi 

 

Objednávateľ: Centrum účelových zariadení 

Stredisko Inštitút pre verejnú správu 

Sídlo: Mikuláša Schneidera Trnavského 1A, 84410 

Bratislava 

Registrácia: Príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 

Konajúci: Ing. Iveta Hanulíková, riaditeľka 

IČO: 42137004 

DIČ: 2022739697 

IČ DPH: SK2022739697 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0052 7365 

(ďalej len „Objednávateľ“), a 

Zhotoviteľ:  

Sídlo:  

Registrácia:  

Konajúci:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“), 

(ďalej spoločne „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ako („Zmluvné strany“). 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1  Predmetom zmluvy je vykonanie diela – Výmena plastových okien na budove a 

murárske práce. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vrátane ekologického odstránenia starých okien a 

vzniknutej stavebnej sute v súlade s predloženou cenovou ponukou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo 

spĺňa všetky technické, hygienické, bezpečnostné a ostatné normy. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v zodpovedajúcej kvalite a stanovenom čase a 

dodržiavať technologické a bezpečnostné predpisy pri jeho vykonávaní. 

1.4 Zhotoviteľ rešpektuje požiadavku objednávateľa, a to: 

- vykonávať všetky práce spojené s vykonaním diela tak, aby nespôsobovali negatívny 

dopad na životné prostredie, 

- vykonať všetky práce spojené s vykonaním diela za plnej prevádzky administratívnej 

budovy. 

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoveriť vykonaním diela inú osobu. 

 

Článok 2 

Miesto a rozsah realizácie prác 

2.1 Zhotoviteľ vykoná dielo u objednávateľa na adrese Mikuláša Schneidera Trnavského 1A, 

84410 Bratislava. 

 

Článok 3 

Čas plnenia predmetu zmluvy a záručná doba 
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3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 29.02.2020. 

3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a rovnako za 

vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní diela v záručnej dobe. Prípadné vady diela odstráni 

zhotoviteľ na vlastné náklady v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov od odovzdania diela a 

výrobkov. Záruka sa poskytuje na zhotovované dielo a na vykonané práce. 

3.3 Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ 

prevezme dielo, len ak bude vyhotovené v súlade s predloženou cenovou ponuku, v súlade 

s technickými, hygienickými, bezpečnostnými a ostatnými normami, plne funkčné, bez 

akýchkoľvek vád, nedorobkov a nedostatkov, inak je oprávnený dielo neprevziať. Ak 

objednávateľ dielo neprevezme informuje zhotoviteľa o dôvodoch zaslaním informácie na email : 

xxxxxx. V takomto prípade pristúpi zhotoviteľ bezodkladne k odstráneniu vytýkaných vád, 

nedorobkov a nedostatkov. Pre odovzdanie predmetu zákazky do užívania je rozhodujúci dátum 

podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok 4 

Cena predmetu obstarávania 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu vo výške  xxxxx  Eur bez 

DPH (xxxx Eur vrátane DPH),  ktorá vzišla ako víťazná ponuka zo súťaže pri verejnom obstaraní 

predmetu zákazky. Cena je dohodnutá ako pevná a nemôže sa jednostranne meniť. 

4.2 Vykonanie činností nad rámec tejto Zmluvy bude predmetom osobitného rokovania. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pristúpia na zmenu dohodnutej ceny v prípade: 

4.3.1 ak sa zmenia príslušné ustanovenia zákona upravujúce výšku sadzby DPH, zmluvná cena 

sa zmení v pomere k zmene výšky DPH podľa príslušných ustanovení zákona upravujúcich výšku 

sadzby DPH, 

4.3.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy, 

4.3.3 pri zmene technického a materiálového riešenia požadovaného objednávateľom. 

 

Článok 5 

Platobné podmienky a fakturácia 

5.1 Faktúra a v nej fakturovaná čiastka je za celý predmet plnenia a zhotoviteľ ju predloží 

objednávateľovi po odovzdaní diela. 

5.2  Objednávateľ vykoná úhradu jednorazovo, na základe faktúry zhotoviteľa, ktorá bude 

spracovaná v súlade s článkom 5 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného 

predpisu. Súčasťou faktúru musí byť aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 3.3 tejto 

Zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak faktúra neobsahuje všetky 

tieto náležitosti, objednávateľ faktúru vráti zhotoviteľovi na odstránenie jej nedostatkov. 

Dodávateľ vystaví novú faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia. Po dobu od vrátenia 

faktúry do splatnosti novej faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny. 

 

Článok 6 

Doba trvania zmluvy 

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

6.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

6.3 Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

6.4 Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, že všetky preukázané škody, ktoré vzniknú 

prípadným odstúpením od zmluvy pred odovzdaním diela do užívania, uhradí tá strana, ktorá od 

zmluvy odstúpila, pokiaľ sa nejedná o situáciu ktoré sú predmetom článkov 6.5 a 6.6 tejto zmluvy 

o dielo. 

6.5 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ mešká so splnením 

zmluvného záväzku a ak márne uplynula dodatočne stanovená primeraná lehota na plnenie 
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predmetu zmluvy uvedená v písomnej výzve objednávateľa na nápravu. 

6.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým mu znemožní plnenie Zmluvy. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu 

dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, 

že v prípade nesplnenia povinnosti ani po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi. 

 

Článok 7 

Zmluvné pokuty a sankcie 

7.1 Ak nedodrží zmluvný termín odovzdania diela do užívania objednávateľovi, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň 

omeškania. 

7.2 Ak objednávateľ je v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 

objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

8.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva je prejavom vôle obidvoch zmluvných strán, je 

uzavretá slobodne, vážne a zrozumiteľne, zmluvné strany jej obsahu rozumeli a bez výhrad s ňou 

súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

8.3 Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými 

stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

8.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 

-  Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa xxxx 

 

V Bratislave dňa ........................... 

 

 

Objednávateľ 

 

 

............................................. 

Centrum účelových zariadení 

Stredisko Inštitút pre verejnú správu 

Ing. Iveta Hanulíková 

riaditeľka 

 Zhotoviteľ 

 

 

............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa xxxx 


