
INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY 
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 (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) 
na poskytnutie služby, ktorá nie je bežnou službou. 

 
 
1. IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA: 

Názov:  Mesto Krupina 
Sídlo: Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
IČO:  00320056 
DIČ: 20211525540 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Banková spojenie: VÚB, a.s., Zvolen, pobo čka Krupina 
Číslo účtu: 20020412/0200 
 
Kontaktná osoba:  
vo veciach verejného obstarávania:   
  Ing. Martin Križan  
Telefón:               045/5550333 
Elektronická pošta:  krizan@krupina.sk 

 
( ďalej len verejný obstarávateľ ) 

 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:   

Výmena preskleného výkladu predajne na Svätotrojičnom nám. 9/9 v Krupine 
 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:   

Predmetom zákazky je demontáž pôvodného výkladu predajne vrátane kovových 
rámov, odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, ktorá je pre daný odpad určená. 
Dodávka a montáž nového výkladu z hliníkových profilov vrátane vyspravenia ostení 
a nadpraží.  

Zákazka bude zadaná formou objednávky. 
 
 

Špecifikácia preskleného výkladu:  
 
Výklad   - dvojdielny (rozdelený zvislým stĺpikom)   
 - celkový rozmer: šírka 3000 mm, výška 2000 mm 

 - max. súčiniteľ prechodu tepla oknom UW musí vyhovovať aktuálnej norme STN 
73 0540-2 

  
Rám - hliníkové profily 
 - farba profilov a kovania: RAL 7034 
 
I. diel  - 1ks okenné krídlo otváravo sklopné 
 - zasklenie číre hrúbky 24 mm, UG ≤ 1,2 W/(m2.K) 
 - šírka 1000 mm (od hrany výkladu po os stĺpika) 
 - výška 2000 mm 
 
II. diel  - fixné zasklenie 
 - zasklenie – izolačné dvojsklo 6-12-6, číre, UG ≤ 1,2 W/(m2.K) 
 - šírka 2000 mm (od hrany výkladu po os stĺpika) 
 - výška 2000 mm  



Pre bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky, príp. obhliadku miesta zákazky kontaktovať 
Ing. Ľubicu Machovičovú na tel. č. 0918 370 444.   
 

4. PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY:   
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na sumu cca 1300,- € bez DPH,  

 
5. DÁTUM ZVEREJNENIA  V PROFILE:  19. 02. 2014 
 
6. DÁTUM ZADANIA  ZÁKAZKY:  25. 02. 2014 
 

 
 

 
 

 

 
 
 V Krupine, dňa 19. 02. 2014 
 
 
 
 
        

Ing. Radoslav VAZAN  
primátor mesta 


