
 

 

Centurm pre deti a rodiny Ilava-Klobušice, 
 M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava – Klobušice 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
Zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1, Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov :Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice 
Adresa: M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava- Klobušice 
IČO : 31116001 
Zastúpený : Mgr. Anna Pagáčová, riaditeľka CDR Ilava-Klobušice 
Kontaktná osoba : Monika Králová 
Telefón, 0905691947, 0424465182 
Elektronická pošta : riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk, hospodar.ilavaklobusice@ded.gov.sk 
 
2, Názov predmetu zákazky : 
„Výmena vchodových dverí na budove CDR Ilava-Klobušice“ 
 
3,Druh zákazky : 
Stavebná práca,tovar 
4, Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky : 
Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice, M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava-Klobušice 
5, Stručný opis zákazky : 
Zákazka : Predloženie cenovej ponuky na demontáž a montáž vchodových dverí na budove č. 103 
CDR Ilava –Klobušice. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet : -, 451113001 demontážne práce, 45421131-1Montáž dverí,  
 
6, Celkové množstvo alebo rozsah predmetu zákazky : 
Jedná sa o demontáž starých dverí, zameranie skutočného stavu, odvoz a likvidácia odpadu 
a osadenie, ukotvenie nových dverí. Ďalej je potrebné vykonať murárske práce/ vyspravenie 
a vymaľovanie steny po osadení, vyčistenie priestoru okolo dverí kde bola zákazka realizovaná. 
Požadované parametre: 
Jedná sa o dvojkrídlové  vchodové dverefarba smrek cink so sklenenými svetlíkmi.  Dvere musia 
spĺňať technické požiadavky na bezpečnostné a tepelno-izolačné vlastnosti, Kovanie dverí 
bezpečnostné, kľučka-kľučka + samozatvárač. Dvere otvárané von a ako hlavné otváracie krídlo 
z pohľadu z vonku pravé. Demontáž pôvodných dverí a murárske práce po výmene vchodových dverí 
realizuje dodávateľ. Ku dverám žiadame dodať 30 kľúčov. 
Príloha : nákres dverí 
 
 
 
 
 

mailto:riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk
mailto:hospodar.ilavaklobusice@ded.gov.sk


 
 
Cenu žiadame stanoviť položkovite : 
 
 

Položka - Cena celkom: 
 
 

Dvere–smrek cink rozmer v 2050 x š. 1530, 
dvojkrídlové, rám a krídlo hranol 86x72, výplň 
dvojsklo 24 mm 

 

Kľúče 30 ks  

Doprava  

Montáž  

Odvoz a likvidácia odpadu  

Murárske práce  

Cena spolu  s DPH:  

 
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet 
zákazky. 
Verejný obstarávateľ odporúča a umožňuje pred spracovaním cenovej ponuky obhliadku, ktorú je 
možné dohodnúť v pracovnom čase verejného obstarávateľa po telefonickom dohovore.  
7, Predpokladaná hodnota zákazky : 
Predpokladaná hodnota zákazky je 3980,00 s DPH. 
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
Predmet zákazky bude financovaný z výdavkového účtu verejného obstarávateľa.   
8, Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 
Záväzný  termín dodania dverí je do  31.októbera 2019, termín je záväzný a dodávka nemôže byť 
realizovaná neskôr. 
9, Kritéria na vyhodnotenia ponúk : 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium : 
Najnižšia cena – jediné kritérium. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky 
účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena celkom (vrátane 
DPH), ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 
 
10, Použije sa elektronická aukcia : 
Nie 
11, Podmienky účasti záujemcov : 
 Pre naplnenie §117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje aby 
uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením : 
- dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá 
zodpovedá predmetu zákazky. 
- čestné vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12, Obsah ponuky : 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 
1, Aktuálny doklad o oprávnení  podnikať podľa bodu 11 tejto výzvy. 
2, Vyplnená cenová ponuka. 
3, Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby (adresa, telefón, e-
mail, IČO, DIČ. IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť 
podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene. 
13, Lehota a miesto na predkladanie ponúk : 
Lehota na predkladanie ponúk : do 21.08.2019 , čas :  do  15,00hod. 
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť : 
 
Poštou alebo osobne – ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1( heslo Výmena vchodových dverí 
na budove CDR Ilava-Klobušice/. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Výzva na predloženie 
cenovej ponuky bude zverejnená na stránke www.upsvar.sk 
 
14, Doplňujúce informácie 
S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky podpísaná objednávka. 
 
15, Ostatné  
CDR Ilava-Klobušice M. Nešpora  104/16 Ilava-Klobušice ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje  finančný limit určený 
verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto 
výzve a taktiež pokiaľ by sa zmenili podmienky vyzývateľa. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená 
objednávka/zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný 
obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
Všetky požiadavky a usmernenia budú podávané výlučne elektronickou formou. 
 
V Klobušiciach 13.08.2019 
                                                                                                 ...................................................... 
                                                                                                       Mgr. Anna Pagáčová 
                                                                                                        riaditeľkaCDR Ilava-Klobušice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 


