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Výzva na predkladanie ponúk 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov:  Obec Soblahov 

IČO:  00311987 

Sídlo:  Soblahov 470, 913 38 Soblahov 

Kontaktná osoba :  Marian Hudec, starosta 

Telefón :  0326528705, 0905428220 

Elektronická pošta:  soblahov@soblahov.sk  

Internetová adresa:  www.soblahov.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky  

Kovové vstupné brány – Obecný dom 

Hliníkové vchodové dvere – bytový dom č. 740 

 

3. Predmet zákazky a obsah prác 

Vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu kovových vstupných brán, ktoré budú umiestnené na 

vzadnom vstupe do Obecného domu a hliníkových  vchodových dverí do bytového domu 

Soblahov  č. 740. 

4. Špecifikácia zákazky 

Popis brán/jednokrídlová  a dvojkrídlová: 
Kovová vstupná dvojkrídlová brána 3270 x 1500 a jednokrídlová brána 1200 x 1500 v špecifikácii: 
Brány na pántových stranách budú ukotvené na oceľovom stĺpe Jakl min.100x100 ( dvojkrídlová 
brána min 150x150 ), výplň brány Dierovaný plech, typ dierovania štvorcové, radové, veľkosť otvoru 
10 x 10 mm, rozstup otvorov 30 mm, ovládanie dvokrídlovej brány el.pohonom pre náročné 
prevádzky a zaťaženia prístup cez 1x kľúčový ovládač a 4x diaľkový ovládač, fotobunky. Ovládanie 
jednokrídlovej brány  1 x cez FAB zámok. Povrchová úprava brány pozinkovaný základ a dvojzložková 
farba RAL, šedá antracitová farba (odtieň bude upresnený). 
 

 

 

 

 



 

 

Hliníkové vchodové dvere s prerušeným tepelným mostom min.hrúbka 70 mm, zasklenie 24 mm číre 

sklo Ug=1,1, vybavené 3x pánt,elektrozámok + 3 bodové uzamykanie kľúčom *Fab prispôsobená na 

existujúce kľúče, dvere vybavené samozatváračom, rozmer dvier 1020 x 2120 na spodnej strane. 

Dverná výplň do výšky 850mm.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky  

Pred spracovaním ponuky sa odporúča obhliadka na mieste spolu s posúdením  technického 

riešenia. Termín obhliadky spolu so zameraním je potrebné dohodnúť vopred. Kontaktná osoba: 

Marian Hudec, starosta obce, tel. č.  0905428220.  

 

7. Miesto dodania premetu zákazky  

Obecný dom -  budova súpisné číslo 470  

Bytový dom súpisné číslo 740 

 

8. Skončenie dodávky - ukončenie prác 

30.11.2019 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov Obce Soblahov. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum:  10.10.2019   čas: 15:00 
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

adresa verejného obstarávania uvedená v bode 1. 

 

11. Spôsob predkladania ponúk  

Elektronickou poštou na soblahov@soblahov.sk, poštou na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1. alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky 

budú predkladané v  slovenskom jazyku a v Eur spolu s DPH. Uchádzač obálku s ponukou označí 

heslom „ Brány 470, vchodové dvere 740“. 

 

12.  Podmienky vyhodnotenia ponúk  

• vyhodnotenie ponúk bude neverejné ustanovenou komisiou  
• Vyhodnotenie  ponúk  sa  uskutoční  po  uplynutí  lehoty  na predkladanie  ponúk.  Po  

vyhodnotení  ponúk  bude  všetkým  uchádzačom,  ktorí  predložili ponuku  zaslané  
oznámenie  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk.  Uchádzačovi,  ktorého  ponuku verejný 
obstarávateľ prijme, bude odoslané oznámenie o jej prijatí. 

• Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu. 
 

 
13.  Kritéria na hodnotenia ponúk  

       Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky  pri dodržaní               

kritérií v bode 4.  

 

14. Lehota viazanosti ponúk  

31.12.2019 

 

15.  Ďalšie informácie  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prieskum trhu aj bez uvedenia dôvodu 

zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov.  

Realizácia prác bude na základe výsledku verejného obstarávania a objednávky.  

 

Požadovaná záručná doba 60 mesiacov a začína plynúť prevzatím diela objednávateľom.  

 

V Soblahove, dňa 1.10.2019 

                ...................................................... 
               Marian Hudec v.r. 
         starosta obce  


