
OZNÁMENIE 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 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  
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 
Výmena/renovácia okien a dverí meštianskeho domu v meste Krupina 

 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:   

Predmetom zákazky je demontáž pôvodných drevených okenných a dverných 
výplní, odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, ktorá je pre daný odpad určená. 
Dodávka a montáž nových drevených okien a dverí z tvrdého dreva a následné 
vyspravenie ostení a nadpraží. Presnejšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1: 
„Špecifikácia predmetu zákazky.“ a u Ing. Ľubici Machovičovej 0918 370 444. 
Zákazka bude zadaná formou objednávky. 
 

4. PREDPOKLADANÝ  TERMÍN DODANIA  TOVARU / PLNENIA  ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať jednotlivé služby na základe potrieb, 
poveternostných podmienok, prípadne podľa objednávok kompetentného pracovníka 
Mestského úradu v Krupine, v priebehu roka 2014. 
 

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  NA ČASTI:  
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

 
6. PODMIENKA  ÚČASTI 

Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk – bod č. 9 a 
spôsobom uvedeným v bode č. 8.  
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:  

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



v znení neskorších predpisov (Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenské 
oprávnenie) 

b) ak je záujemca/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť 
„Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“.  
 

7. OBSAH  PONUKY 
a) Doklad na splnenie podmienok účasti uvedený v bode 5 
b) Cenovú ponuku na celý predmet zákazky  

 

8. SPÔSOB PREDLOŽENIA  PONUKY 
a) Poštou na adresu uvedenú v bode 1 
b) Osobne do podateľne Mestského úradu v Krupine 

 
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: 
- Názov a adresa verejného obstarávateľa 
- Obchodné meno a adresa uchádzača 
- Heslo: Výmena/renovácia okien a dverí meštianskeho domu 
- NEOTVÁRAŤ 
 

9. LEHOTA  NA PREDKLADANIE  PONÚK 
Lehota na predkladanie ponúk je: 28. 02. 2014 do 08:00 h. 
 

10. PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY:   
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na sumu cca 2600,- € bez DPH,  

 
11. KRITÉRIUM HODNOTENIA 

Najnižšia cena 
 

12. DÁTUM ZVEREJNENIA  V PROFILE:  24. 02. 2014 
 

 

 

 

 V Krupine, dňa 21. 02. 2013                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radoslav VAZAN  
primátor mesta 



Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky  

 

OKNO/DVERE 
ROZMERY1) 
(ŠxV) [mm] 

ZÁRUBŇA, 
OSTENIE 

ZASKLANIE 

Nové dvere exteriérové, 
vchodové, masívne drevené 

120 x 200 Nová zárubňa 

Nové dverné krídlo exteriérové, 
vchodové, masívne drevené 

870 x 2020 
Osadenie na 

pôvodnú 
zárubňu 

Renovácia dverného krídla, 
brúsenie, morenie, lakovanie, 

nové zasklenie. 
870 x 2020 

Osadenie na 
pôvodnú 
zárubňu 

Dvojkrídlové dvere bez zárubni. 
+ samozatvárací mechanizmus 

1400 x 2450 
Osadenie na 

pôvodnú 
zárubňu 

Nové okenné krídla 
450 x 500 - 2ks 
450 x 930 - 2ks 

Osadenie na 
pôvodnú 
zárubňu 

Izolačné 
dvojsklo 

 
(4-16-4) 

 
Číre 

 
UG ≤ 1,2 
W/(m2.K) 

1) Rozmery sú orientačné, presné rozmery zamerať priamo na mieste  
2) Okná musia vyhovovať podmienkam na súčiniteľ prechodu okna UW podľa aktuálnej normy STN 

73 0540-2 

 

- Všetky nové drevené prvky budú z tvrdého dreva 
- Povrchová úprava všetkých drevených prvkov sa prevedie morením a lakovaním. 
- Drevené prvky, ktoré ostanú zabudované v konštrukcii sa vytmelia, obrúsia, namoria 

a nalakujú. 
- Všetky exteriérové dvere budú vybavené novými kľučkami a uzamykacím zámkom. 
- V prípade poskytnutia bližších informácií, príp. obhliadky miesta zákazky kontaktujte 

Ing. Ľubicu Machovičovú na tel. č. 0918 370 444 
  

 


