
Stredná odborná škola,  

Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

 

TELEFÓN FAX E-MAIL IČO BANKOVÉ SPOJENIE 

042/4456214 042/4456213 info@sosdca.tsk.sk 42026393 ČSOB, a.s. 

  www.sosdca.edupage.org                              4014834776/7500 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo                                       Vybavuje / linka                                 Dubnica nad Váhom 

 
SOŠ/2013/ 

Ing. Agáta Hornáková  

0901918310, 042/4450112 
9.12.2013 

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky. 

 

 

         V súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme požiadať 

o predloženie ponuky na stavebné práce  „Výmena okien a dverí v spojovacej chodbe“. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

         STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom 

  
2. Kontaktná osoba 

          Ing. Hornáková, Bc. Ján Kročil 

 

3. Vymedzenie predmetu obstarávania 

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Výmena 

okien a dverí v spojovacej chodbe“ podľa rozpisu, ktorý tvorí prílohu č.1 a č.2 tejto 

výzvy. 

Nakoľko nie je spracovaná projektová dokumentácia na uvedenú výmenu okien je obhliadka 

miesta realizácie (premeranie okien) možná po dohovore na tel. čísle 0901918310 dňa 

10.12.2013 a 11.12.2013 v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Súčasťou výmeny okien sú aj 

súvisiace murárske a maliarske práce na miestach kde došlo k poškodeniu stien v dôsledku 

výmeny okien. Uchádzač musí naceniť všetky súvisiace náklady potrebné k realizácii 

predmetu obstarávania vrátane dopravy, demontáže a ekologickej likvidácie starých okien 

a stavebného odpadu a iné. Dodanie a montáž nových plastových okien, parapetov, 

dotesnenie okien a dverí  voči stavebným konštrukciám, nastavenie mechanizmov.  

Použitý bude minimálne 5-komorový profil – farba biela.  

Vonkajšie parapety hliníkové hrúbky min. 1mm.  

Rozmery ani konštrukčné riešenie okien nie je prípustné meniť voči pôvodným.   

sklo – izolačné maximálne 4-16-4 , U= 1,1   

Plánovaný  termín realizácie: do 18 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
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V prípade, že  predmet obstarávania ponúkaný uchádzačom nesplní minimálne požadované 

technické parametre nebude jeho ponuka vyhodnocovaná. 

 

4. Informácia o cene, čase a mieste plnenia 

    V predloženej cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,   

    sadzbu DPH  a výška DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je   

    platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je   

    platiteľom DPH, uvedie v ponuke. Miesto realizácie:  ako v bode 1 tejto výzvy. 

 

5. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
Cenovú ponuku na predmetnú akciu predložte do 12.12.2013 do 13,00 hod. v uzatvorenej  

obálke označenú heslom: „OKNÁ – neotvárať ! “ na adresu: STREDNÁ ODBORNÁ 

ŠKOLA, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom /poštou, alebo osobne/.  

 

 

6. Kritérium na hodnotenie cenovej ponuky:  
     najnižšia cena za predmet obstarávania 

 

 

Víťazom sa stane uchádzač, ktorý splní podmienku účasti a ktorého cenová ponuka zo 

všetkých predložených  ponúk bude najnižšia. 

                                                                  

 

 

    

S pozdravom 

 

 

 

 Ing. Miroslav DZIAK    

    riaditeľ SOŠ 

 

                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 


