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VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky 

 

 Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na 

stavebné práce – výmena plastových okien na internáte SŠ Martin. 

V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu tovaru aj s konkrétnymi podmienkami verejného 

obstarávania. 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................ 

           Mgr.Jozef ZANOVIT ,riaditeľ SŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
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Príloha č. 1 
 

Popis predmetu obstarávania:  Výmena plastových okien na internáte SŠ Martin. 
Slovník obstarávania CPV :   
45214310-6 Stavebné práce na objektoch odborných škôl 
45421132-8 Montáž okien 

45262520-2 Murárske práce 
 
Základné parametre 
 – 7 ks (okenná zostava) – je potrebné osobne spraviť obhliadku a zameranie 
 
5komorový systém PVC-U profilov 
2 dorazové tesnenia 
2 mm oceľová pozinkovaná výstuž v ráme a v krídle 
Izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2 K s plastovým rámikom, plnené argónom 
Stavebná hĺbka profilu minimálne 76 mm 
Profil triedy A podľa STN EN 12608-1:2017 (64 3222), Profily z PVC-U na výrobu okien a dverí 
Farba PVC-U profilu: biela 
Výplň rozširovacích častí: Perizol 24 mm biely 
Kotvenie: na vruty – L+P 
Odvodnenie: dopredu 
Stavebný otvor:  šírka: 24900 mm   výška: 1430 mm 
Vnútorný parapet: PVC – biely, minimálna hĺbka 150 mm 
Vonkajší parapet: min 0,7 mm pozink, farebný – biely, minimálna hĺbka 150 mm 
Technické riešenie delenia okien: podľa jestvujúceho stavu 
Montáža demontáž okien, murárske začistenie:    68,760 bm 
Dodávka, montáž a demontáž vnútorných a vonkajších parapiet:  25,260 bm 
Dodávka, montáž domurovania stien a stavebných otvorov: podľa obhliadky 
Presun stavebných hmôt:  podľa obhliadky 
Likvidácia odpadu:  podľa obhliadky 
 
 
Bližšie informácie ohľadom špecifikácie zákazky a osobnej obhliadky:  

p. Peter Hulej - HS a ochrana objektov – vedúci 

Tel.: +0421  43/ 400 11 12 

Mobil: +421  0905 606 494 

e-mail: ssmt.ubyt@vuczilina.sk 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Ing. Libuša Kühnelová  

Tel.: +0421  43/ 400 11 41 

Emailová adresa: kuhnelova.ssmt@gmail.com 
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Rozsah dodávky:  

Dodávka prác v plnom rozsahu. 

 

Cena tovaru:   
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 7 000,00 €. 

 

Spôsob spracovania ponuky: viď príloha č. 2 

Celková cena musí byť konečná.  

Celkovú cenu uviesť  bez DPH. 

Cenovú ponuku poslať ako prílohu. 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Ponuky žiadame zasielať elektronicky cez Evoservis Žilina. 

Cenovú ponuku poslať ako prílohu. 

 

Termín pre doručenie ponúk: 

Do termínu  26.3.2018 do 12,00 hod. 

 

Kritéria  hodnotenia:  

Výber na základe najnižšej ceny.  

 

Spôsob vzniku záväzku:  

Zmluva na vykonanie stavebnej práce. 

 

V Martine, dňa 7.3.2018 

 

 


