
Spis č.: 968/2014 
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 
 plánuje zadať zákazku s názvom: „Reštaurovanie a výmena dverí“ (CPV 45454100-5 
Reštaurovanie) 
Doplňujúce predmety: 
 
45421111-5 Montáž zárubní. + AB13-8 Drevo 

45421112-2 Montáž okenných rámov. + AB13-8 Drevo 

45421120-1 Montáž prahov. + AB13-8 Drevo 

45421131-1 Montáž dverí. + AB13-8 Drevo 

45421132-8 Montáž okien. + AB13-8 Drevo 

 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1 
Predmetom zákazky je: Výmena dverí – výroba, umelecko - remeselný a reštaurátorský 
zásah v zmysle podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Košice a návrhu 
postupu a technológie obnovy ÚZPF: 1217/0) 
 
 

K výzve ďalej uvádzame: K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 
kvality poskytovaných služieb podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť bez DPH aj s DPH do priloženej tabuľky. 
1.3 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:    28 931,91 €  € bez DPH 
1.4 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.5 Fyzická obhliadka objektu je možná v pracovných dňoch od 28.11.-4.12.2014 v čase od 
9.00 do 11.00 hod.  

1.6 Kontaktná osoba určená objednávateľom RNDr. Ladislav Bertko tel. 0905462924 
1.7 Kritérium hodnotenia: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH  
1.8 Náš požadovaný termín ukončenie stavebných prác je:  31.03.2015 
1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 
1.10 Uchádzač predloží:  

a) ponuku na požadovaný predmet zákazky - podľa prílohy k tejto výzve; 
b) predloží platný doklad o oprávnení podnikať a o členstve v komore 

reštaurátorom so špecializáciou S1  (len fotokópiu), 
c) predloží čestné vyhlásenie, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky 

poistného do zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky 
príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponuky (len originál), 

d) predloží čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo 
nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho 
sídla, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (len originál),  

 



Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby podpísaná zmluva obsahovala minimálne tieto zmluvné 
podmienky: 
• určenie zmluvných strán, 
• predmet, čas a miesto plnenia zmluvy, 
• právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie, 
• odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov, 
• omeškanie, 
• cena a platobné podmienky, 
• podmienky vykonania a prevzatia diela, 
• záručné podmienky,  
• právne vzťahy a dôsledky nesplnenia zmluvy, 
• zmluvné pokuty, 
• náhrada škody, 
• riešenie sporov. 

 
1.11 Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, 

názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou „súťaž – neotvárať“ a s heslom 
súťaže „Reštaurovanie a výmena dverí“ na adresu Stredná zdravotnícka škola, 
Moyzesova 17, Košice  najneskôr: 5.12.2014.   

1.12 Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú 
ponuku predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú 
ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač 
neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude podpísaná zmluva s ďalším uchádzačom 
v poradí. 

1.13 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 8.12.2014 
 

2.1.  Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
rozpočtu školy. 

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom formou 
bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na základe faktúr s 
lehotou splatnosti 30 dní na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu. 

2.2. Hodnotenie ponúk: 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok 
na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

 
    
 
 
 
Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 
 
Košice    27.11.2014 
        PhDr. Viera Rusinková 
                riaditeľka školy 
 
 
 



Predmetom zákazky je: Typ: „Dvere vrátnica.“ Drevené dvere – výroba alebo 
rekonštrukcia, repasácia, umelecko - remeselný a reštaurátorský zásah v zmysle 
podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Košice. Osadenie a výspravky 
okolo dverí. 
Príloha č. 1. 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: Typ: „Dvere vrátnica.“: 
Výmena dverí za kópiu pôvodnej / primárnej konštrukcie podľa návrhu postupu a technológie 
obnovy, resp. repasácia zbytku pôvodnej / primárnej konštrukcie. 
Popis: Dvere vstupné interiérové dvojkrídlové s rámovou zárubňou, konštrukcie s priestorov 
chodieb do služobného priestoru. 
- výroba novej konštrukcie, kópia/replika pôvodnej: drevené dvojkrídlové dvere 
- kópia podľa zachovaného originálu 
- búracie práce: odstránenie doplnkov pôvodnej perforácie, osadenie a výspravky okolo dverí  
- farba - slonova kosť- lomená biela              
Dvere dvojkrídlové s rámovou zárubňou:  min. rozmer:  270 x 173 cm                  
Obloženie ostenia s obložkou  š -14/18 cm   hl: 70/80cm, svetlosť otvoru:152 x 256 cm 
Pozn.: horizontálne delenie konštrukcie / zníženie prechodovej výšky podľa možností, 
s prihliadnutím na plynofikáciu!!! 
 
Predmetom zákazky je: Typ: „Dvere učebne.“ Drevené dvere – výroba alebo 
rekonštrukcia, repasácia, umelecko - remeselný a reštaurátorský zásah v zmysle 
podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Košice. Osadenie a výspravky 
okolo dverí. 
Príloha č. 1. 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: Typ: „Dvere učebne.“ 
Výmena dverí za kópiu pôvodnej / primárnej konštrukcie podľa návrhu postupu a technológie 
obnovy, resp. repasácia zbytku pôvodnej / primárnej konštrukcie. 
Popis: Dvere vstupné interiérové jednokrídlové s rámovou zárubňou, konštrukcie s priestorov 
chodieb do učební. 
- výroba novej konštrukcie, kópia/replika pôvodnej: drevené jednokrídlové dvere 
- kópia podľa zachovaného originálu 
- búracie práce: odstránenie doplnkov pôvodnej perforácie, osadenie a výspravky okolo dverí  
- farba - slonova kosť - lomená biela              
Dvere jednokrídlové s rámovou zárubňou: min. rozmer:  258 cm x 155 cm                  
Obloženie ostenia s obložkou  š – 14/18 cm   hl: 55/65cm, svetlosť otvoru:116 x 240 cm 
 
Predmetom zákazky je: Typ: „Deliace presklene vstupné konštrukcie.“ Drevené deliace 
presklene vstupné konštrukcie - výroba alebo rekonštrukcia, repasácia, umelecko - 
remeselný a reštaurátorský zásah v zmysle podmienok určených Krajským 
pamiatkovým úradom Košice. Osadenie a výspravky okolo dverí. 
Príloha č. 1. 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: Typ: „Deliace presklené vstupné 
konštrukcie.“ 
Výmena dverí za kópiu pôvodnej / primárnej konštrukcie podľa návrhu postupu a technológie 
obnovy, resp. repasácia zbytku pôvodnej / primárnej konštrukcie. 
Popis: Drevené deliace presklene vstupné konštrukcie interiérové trojkrídlové s nadsvetlíkom, 
konštrukcie deliace priestory chodieb a vstupu. 
- výroba novej konštrukcie, kópia/replika pôvodnej, resp. repasácia zbytku pôvodnej / 
primárnej konštrukcie, originál a analogická konštrukcia sa náchádza v priestoroch školy 
a v priestoroch časti objektu v správe Gymnázia. 



- exaktná kópia podľa zachovaného originálu 
- búracie práce: odstránenie doplnkov pôvodnej perforácie, osadenie a výspravky okolo dverí  
- farba - slonova kosť - lomená biela              
Hlavná vstupná drevená deliaca presklená konštrukcia interiérová (za hlavným 
vstupným schodiskom): min. rozmer: 375 x 236 cm, priečnik svetlá v: cca 263 cm               
Drevené deliace presklené vstupné konštrukcie interiérové, vstup a záver chodieb: min. 
rozmer: 400 x 229  cm, priečnik svetlá v: cca 263 cm            
              
 
  


