Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Dňa: 01.12. 2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu podľa zákona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre práce , tovary a
služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu :

„Výmena okien“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
IČO:
42 063 043
Sídlo organizácie :
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Internetová adresa:
www.dcza.sk
E mail:
kuria@dcza.sk
Kontaktné miesto:
Kontaktné osoby:
Telefón :
e-mail:

Katolická spojená škola, Námestie A. Škrábika 5, 015 01 Rajec
Mgr. Róbert Augustín
0415422619
katskola@katskola.sk

2. Druh zákazky.
Prieskum trhu podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
3. Názov zákazky: „Výmena okien“ (CPV:44221100 -6 Okná)
4. Obdobie trvania zákazky: 12/2017 – 03/2018
5. Predpokladaná hodnota zákazky: v zmysle limitu pre zákazky podľa §117 zákona
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní určená v sume: 8 332,82,- EUR bez DPH.
6. Obsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena okien na budove : Katolická spojená škola, Námestie A.
Škrábika 5, 015 01 Rajec.
Názov položky
Plastové okno IGLO 5 ( podľa
špecifikácie uvedenej nižšie)
alebo ekvivalent
Vnútorné parapety (vnút.pvc
parapet 350,250,450,300mm)
Montážne práce
Podružný materiál ( nevyhnutný
na realizáciu zákazky)

Merná jednotka Počet merných jednotiek
ks

24

ks
celkom
celkom

24
1
1

Špecifikácia okien:
1) OKNO 2-SK.(stĺpik) (UR+UR) 1520 x 2180

Počet kusov: 5
TYP :okno otváravo-sklopné
1520 x 2180
výplň:sklo číre 4-12-4-12-4 teplý rámik

farba : biela/biela
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) OKNO 2-SK.(stĺpik) (UR+UR) 1520 x 1860

Počet kusov: 5
TYP :okno otváravo-sklopné
1520 x 1860
výplň:sklo číre 4-12-4-12-4 teplý rámik
farba : biela/biela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) OKNO 1-SK.(URP) 820 x 1260

Počet kusov: 4
TYP :okno otváravo-sklopné
820x 1260
výplň:sklo činčila 4-12-4-12-4 teplý rámik
farba : biela/biela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) OKNO 2-SK.(štulp) (R+UR) 1520 x 1230

Počet kusov: 4;2
TYP :okno otváravo-sklopné
1520 x 1230
výplň:
4ks sklo činčila 4-12-4-12-4 teplý rámik
2ks sklo číre 4-12-4-12-4 teplý rámik
farba : biela/biela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) OKNO 1-SK.(URL) 1520 x 1230

Počet kusov: 1
TYP :okno otváravo-sklopné
1520 x 1230
výplň:sklo činčila 4-12-4-12-4 teplý rámik
rozširovací profil medzi oknami 100mm 2 x 1,23m
farba : biela/biela

3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) OKNO 2-SK.(štulp) (R+UR) 1540 x 1250

Počet kusov: 3
TYP :okno otváravo-sklopné
1540 x 1250
výplň:sklo číre 4-12-4-12-4 teplý rámik
farba : biela/biela

• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po
predchádzajúcej dohode s riaditeľom školy.
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie
diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas
realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené
formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre
zákazky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil
konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona
343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku
takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z

hodnotiaceho procesu.

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
1.
Splatnosť faktúr 14 dní.
2.
Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
• Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 6 tejto
výzvy.
• Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení
realizovať predmetnú zákazku ( výpis z relevantného registra)
• Ponuky sa predkladajú prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý tvorí Prílohu č.
1.
9. Miesto dodania:
• Katolická spojená škola, Námestie A. Škrábika 5, 015 01 Rajec
10. Cena:
• V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Do dňa 08.12.2017 do 13.00 hod.
13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu: ekonom@dcza.sk.
2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne, vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Označenie obálky: „Výmena
okien“.
3. Adresa na predloženie ponuky:
• Poštou alebo osobne:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1,
010 01 Žilina
• Elektronicky: ekonom@dcza.sk
• Obsah ponuky:
o Návrh na plnenie kritérií ( podľa Prílohy č.1) podpísaný oprávnenou osobou
a opečiatkovaný. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku elektronicky, predloží
dokument v prílohe emailu naskenovaný s podpisom a pečiatkou.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia konečná cena

2.
3.
4.
5.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
predmet zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného
obstarávateľa.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, alebo mu bude vystavená
objednávka.
Uchádzač, ktorý nepredloží ponuku v súlade s podmienkami uvedenými v tejto
výzve, bude s hodnotiaceho procesu vylúčený.

15. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 08.12.2017.

Mons. ThLic. Marek Hriadel
Generálny vikár

