
HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE 

Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazka podľa  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení) 

 

 

1. Predmet obstarávania: 

 „Výmena okien a dverí na budove  Mestskej knižnice vo Fiľakove“ 

 ( č. CPV: 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky; 44221100-6 Okná; 44221200-7 

 Dvere; 45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce; 45421100-5 

 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí; 45421130-4 Montáž dverí a okien; 

 45421132-8 Montáž okien; 45421112-2 Montáž okenných rámov; 45421131-1 

 Montáž dverí) 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov obstarávateľa:   Hradné múzeum vo Fiľakove 

Adresa:    Hlavná 14, 98601 Fiľakovo 

IČO:     42013241 

Kontaktná osoba:   Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

Web:     www.hradfilakovo.sk 

e-mail:     muzeum@hradfilakovo.sk 

 

3. Opis predmetu  obstarávania: 

Zákazka zahŕňa výmenu troch okien a jedných vchodových dverí na budove Mestskej 

knižnice vo Fiľakove, ktorá je organizačnou zložkou Hradného múzea vo Fiľakove 

(HMF).   

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

2 300,- Eur s DPH  

 

5. Rozsah predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je výmena okien (3 ks) a vchodových dverí (1 ks), ktorá obsahuje 

demontáž a ekologickú likvidáciu jestvujúcich okien, dverí, parapetov, montáž nových 

výplní podľa ponuky, všetky súvisiace stavebné, montážne a pomocné práce vrátane 

dotesnenia okien voči okolitým stavebným konštrukciám, nastavenie okien, začistenie 

vnútorného a vonkajšieho ostenia, odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v súvislosti 

s výmenou okien, stavebné práce spojené s vyspravením a povrchovými úpravami 

exteriéru a interiéru vzniknutých ostení.  

 

Technické parametre:  

http://www.hradfilakovo.sk/
mailto:muzeum@hradfilakovo.sk


 

1. Plastové okno trojdielne s nadsvetlíkom a priečnikom – 3 ks: 

Rámy okien musia byť celoplastové, obojstranne potiahnuté renolitovou fóliou v 

imitácii dreva z minimálne päťkomorového profilového systému, stavebnej šírky rámu 

minimálne 70mm, 2 tesnenia, výstuž rámov musí byť dimenzovaná pre jednotlivé 

rozmery okien podľa smerníc výrobcu profilu.  

Zasklenie – s izolačným dvojsklom skladby 4-16-4, max.Ug=1,1 W/m2K1. Súčiniteľ 

prechodu tepla celého okna max. Uw=1,1 W/m2K.  

Otváravo sklopné okná musia byť vybavené prvkom / súčiastkou/ proti súčasnému 

otvoreniu a sklopeniu.  

Kovanie –celoobvodové. 

  

Doplnky: 

a) Vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu, farebne prispôsobené farbe 

renolitovej fólie okien, min. hrúbky 1,0 mm a 180  mm hĺbky  

b) Vnútorné parapety farebne prispôsobené farbe renolitovej fólie okien, rozmery: 

dĺžka podľa okna, hĺbka 250 mm 

c) Žalúzie celotieniace 25 mm, farba nosníka prispôsobená farbe renolitovej fólie 

okien, farba lamiel obojstranne bronz 

d) Okenná sieťka – pevná sieť 

 

2.    Jednodielne vchodové dvere s prahom (1 ks): 

Plastové dvere uzamykateľné s preskleným svetlíkom, minimálne z päťkomorového 

profilu s izolačným dvojsklom – matným. Dvere majú byť obojstranne potiahnuté 

renolitovou fóliou v imitácii dreva vo farbe okien. 

Rozpis orientačných rozmerov okien a dverí tvorí Príloha č. 1 tejto výzvy. Z dôvodu 

minimálnych rozdielov v rozmeroch jednotlivých okien je nutná obhliadka 

a zaznamenanie presných rozmerov. 

 

6. Variantné riešenia: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

 

7. Lehota na plnenie  predmetu obstarávania: 

Do 30.11.2015 

 

8. Miesto a spôsob  poskytovania súťažných podkladov: 

8.1 Súťažné podklady – podrobné kritériá zákazky sú zaznamenané v bode č. 5 a v 

Prílohe č. 1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ ďalej poskytne súťažné podklady 

každému záujemcovi, ktorý doručí na  adresu  uvedenú  v bode 14 písomnú 

žiadosť o ich poskytnutie najneskôr do 13.10.2015 do 16.00 hod.   

8.2 Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť 

osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 14. Na žiadosť o poskytnutie 

súťažných podkladov po uplynutí  lehoty  určenej na jej podanie verejný 



obstarávateľ nebude prihliadať  a súťažné  podklady záujemcovi neposkytne. 

Graficky spracovanú elektronickú verziu poskytne verejný obstarávateľ 

uchádzačovi k nahliadnutiu na požiadanie na riaditeľstve Hradného múzea vo 

Fiľakove. 

8.3  Verejný obstarávateľ vedie evidenciu o poskytnutí súťažných podkladov.  

 

9. Vysvetlenie súťažných podkladov: 

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe 

písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému obstarávateľovi 

najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle/podá verejný 

obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch pracovných dní od 

doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti.  

 

10. Podmienky účasti: 

- Predloženie  cenovej  ponuky v súlade s požadovanými kritériami na predmet 

obstarávania v stanovenom termíne 

- Predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský 

list – kópia, alebo iný doklad oprávňujúci  podnikať v danej oblasti – kópia, nie 

starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky). 

 

11. Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie 

ponúk a v súlade so súťažnými podkladmi, a z procesu verejného obstarávania bude 

vylúčený uchádzač, ktorý: 

- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy, 

- predložil neplatné doklady, 

- poskytol  nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

 

13. Obsah ponuky: 

13.1. Cenová  ponuka v súlade s požadovanými kritériami uvedenými v tejto výzve  

13.2. Kópia dokladu oprávňujúceho na podnikanie v predmete zákazky   

 

 

14. Predkladanie ponúk: 

14.1. Lehota na predkladanie ponúk :  najneskôr do 16.10.2015 do 12.00 hodiny 

14.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne: 

           Hradné múzeum vo Fiľakove 

           Podhradská 14 

           986 01 Fiľakovo 

 

15. Označenie  obalov ponúk: 



Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal 

ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

15.1 Adresu verejného obstarávateľa 

15.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 

15.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“ 

15.4  Označenie: „Výmena okien a dverí na budove  Mestskej knižnice vo  

       Fiľakove“ 

                        

16. Otváranie cenových ponúk: 

16.1  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.10.2015 o 15.00 hod. na riaditeľstve 

Hradného múzea vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii riaditeľa 

Hradného múzea. 

16.2  Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

17. Vyhodnotenie cenových ponúk: 

17.1  Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú 

vyhodnotené na základe kritéria – bod 12., ktorým je najnižšia konečná cena (cena v 

EUR vrátane DPH). 

17.2  Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná, 

cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné. 

17.3  Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk zašle 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

18. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Viktória Tittonová, PhD.    

riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove 

 
Telefón         Mobil              E-mail       IČO            DIČ                 Bankové spojenie                                   
047/4382017  0918/975634    muzeum@hradfilakovo.sk              42013241     2022511590            10030289/5200         


