
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 
 
2.1  Predmetom obstarávania: 
 
   -Dodanie nových okien a vonkajších parapetov 
   -Demontáž a odvoz pôvodných okien. 
   -Dovoz, vynáška a montáž nových okien. 
   -Vysprávka špaliet a malieb 
   - Osadenie vonkajších parapetov 
   -Repasovanie pôvodných okien zo strany interiéru 
 
2.2  Špecifikácia predmetu obstarávania 
 
Viď príloha 1 

 

          

 



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 31.5.2021 
 
5)    Lehoty 
Predloženie cenovej ponuky:       do  12.3.2021, 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 
 
 

Osadenie vonkajších parapetov  
Repasovanie pôvodných okien 
zo strany interiéru 

 

Cena celkom  
 

 

9) Podmienky účasti      

a) Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o 
verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo 
verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

b) Technická, alebo odborná spôsobilosť: 

Podľa § 34 ods. 1 písm. a ) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam 
dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: dokladom je referencia, 
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa §38 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní a bodu 5.B.1) Výzvy na predkladanie ponúk: 

Uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky za posledné tri roky, ktorej predmetom bolo dodanie 
tovarov a prác s celkovou hodnotou  nad 100 tis. EUR bez DPH. 

 

10)    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 miesta realizácie po dohovore s kontaktnou osobou verejného 
obstarávateľa, cenové ponuky budú akceptované iba od uchádzačov, ktorí sa zúčastnili 
obhliadky miesta realizácie.  

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

Keďže sa jedná o budovu, ktorá bude v krátkom čase vyhlásená za kultúrnu pamiatku, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ budú 
nejaké výhrady a pripomienky zo strany Krajského pamiatkového úradu vŽiline až do doby, 
kedy nastane súhlas s navrhovanou technológiou a postupmi so strany Krajského 
pamiatkového úradu v Žiline. Ak k súhlasu nedôjde, verený obstarávateľ si vyhradzuje právo 
na zrušenie tohto verejného obstarávania. 

 

Táto výzva zároveň slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa  § 6 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

V Žiline dňa  19.2.2021 


