
Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 01128 Žilina 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom: 

Výmena okien na prevádzkovej budove ŠKO Žilina J. Vuruma 138/6 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:                     Štátny komorný orchester Žilina   
So sídlom:  Dolný val 47, 011 28 Žilina 
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek 
IČO   00 228 672 
DIČ   2020671818 
Elektronický pošta:  lubomir.klimek@skozilina.sk 
 
 

2) Identifikácia predmetu obstarávania a špecifikácia 
 
Predmetom zákazky je: 
 
1.Demontáž a odvoz pôvodných okien. 
2.Dovoz, vynáška a montáž nových okien. 
3.Vysprávka špaliet a malieb 
 
Špecifikácia materiálu predmetu zákazky 
Profilová skupina :  IV 88 
Materiál              :  trojvrstvový lepený hranol 
Kovanie              : celoobvodové SIEGENIA-AUBI 
Povrchová úprava: hrubovrstvá lazúra Remmers- biela 
Kľučka               : 4-polohová pre špárové vetranie 
Výplň                 : Iz. trojsklo 4-16-4-16-4: U=0,6 

 

          



 

 
Predpokladaná hodnota zákazky podľa §6 ZVO:  
Bude určená na základe prieskumu trhu, to znamená, že najvýhodnejšia ponuka tejto výzvy 
bude zároveň predpokladanou hodnotou zákazky. 
 

3)  CPV: 

     45421132-8- výmena okien 

3.1)  Podľa § 32 ods. 2 písm. e ) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač doloží 
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 
 

4)    Financovanie predmetu obstarávania a termín dodania 
 
Zákazka bude financovaná z  vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Termín dodania: do 19.12.2020 
 
5)    Lehoty 
Predloženie cenovej ponuky:       do  31.10.2020, 10:00hod. 
 
6)    Podmienky predloženia cenovej ponuky 
 
Cenová ponuka musí obsahovať: 

- cenovú kalkuláciu 
- kontaktné údaje uchádzača 
- doklad podľa čl. 3, ods.,1. 

 
7)    Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky 
 

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, osobne alebo elektronicky na adresu 
verejného obstarávateľa, alebo kontaktnej osoby. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom 
vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas 
prevzatia. 

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky(meno a sídlo) 
a označenie „ Súťaž- Výmena okien na prevádzkovej budove ŠKO Žilina J. Vuruma 
138/6-Neotvárať“. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie 
obálky. 



Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

8)    Kritérium hodnotenia 

 najnižšia cena v EUR s DPH pre celkový predmet obstarávania 

Váha kritériá............100 bodov 

 

Uchádzač ocení predmet zákazky nasledovne: 

Predmet obstarávania 
cena  
(EUR s DPH) 

Demontáž a odvoz pôvodných 
okien  

Dovoz, vynáška a montáž 
nových okien  

Vysprávka špaliet a malieb  
 

Cena celkom  
 

 

9)    Ostatné informácie 

S výhercom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka pre jednotlivé časti 
predmetu obstarávania. 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 
dokumentácie tejto zákazky. 

 

Je nutné vykonať obhliadku a zameranie po dohovore s kontaktnou osobou verejného 
obstarávateľa. 

Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. Na jej predloženie ho verejný obstarávateľ vyzve. 

 

 

V Žiline dňa  6.10.2020 


