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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK - 
CENOVÝ PRIESKUM NA URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

 
V  rámci  realizácie  cenového prieskumu  pre  potreby  určenia  predpokladanej  hodnoty   zákazky 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame o zaslanie cenovej ponuky na 
predmet zákazky pod názvom: „Výmena dverí so zabudovaným elektrickým vrátnikom v budove 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch“. 

 
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom obstarávaní.  

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
 
Názov organizácie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch  
Zastúpený:  MUDr. Juraj Benko, generálny tajomník služobného úradu 
IČO:   17336121 
Sídlo organizácie:  Slovenská č. 13, 940 30 Nové Zámky  
Kontaktná osoba:  Ing. Henrieta Kováčová, vedúca odd. HTČ  
Tel:   0903 476 762 
e-mail:    ruvznz@uvzsr.sk  
 

2. Špecifikácia predmetu zákazky  
Predmetom tejto zákazky je vymeranie, zhotovenie, dodanie, demontáž starých dverí a montáž nových 
plastových interiérových dverí vo vstupnej chodbe do budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Nových Zámkoch so zabudovaným elektrickým vrátnikom. 
 
Rozsah predmetu zákazky je daný v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky  
 
Kód CPV: 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky   
     45421130-4  Montáž dverí a okien 
  32552000-7 - Elektrický prístroj pre drôtové telefóny alebo drôtovú telegrafiu 
 
3. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:  
Miesto dodania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch 
Termín plnenia: do 31.12.2021 
 
4. Spôsob a lehota na predloženie cenovej ponuky  
Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: ruvznz@uvzsr.sk 
označené heslom „Cenová ponuka“ vo forme podľa Prílohy č. 2.  
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 10.12.2021 o 15,00 hod.  
 

5. Forma vzniku záväzku: 
Objednávka 
 
6. Komplexnosť dodávky:  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 
 
 



 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov:  
a) podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu 
zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo 
živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

b) podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle 
Prílohy č. 3.  
 

8. Požiadavky na obsah ponuky:  

a) Cenová ponuka v zmysle Prílohy č. 2 – uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v €. Cenová ponuka 
musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.  

b) Čestné vyhlásenie v zmysle Prílohy č. 3  
 

• Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, stanovených 
verejným obstarávateľom. .  

• Celá ponuka, vrátane dokladov a dokumentov v nej predložených musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.  
 

9. Platnosť cenovej ponuky k predpokladanej hodnote zákazky:  minimálne 14 dní odo dňa predloženia  
cenovej ponuky. 
 
10. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako priemerná cena z predložených cenových ponúk  bez DPH.  
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude výsledkom tohto cenového prieskumu, nepresiahne 
výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť 
ponuky pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať výber uchádzača 
na základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH.  
  

11. Podmienky financovania predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu zo zdrojov verejného obstarávateľa.   Splatnosť faktúr 
je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  
 
Prílohy:  
1. Opis predmetu zákazky  
2. Cenová ponuka   
3. Čestné vyhlásenie  
 
 
V Nových Zámkoch dňa 06.12.2021  
 
 
 

..............................................  
             MUDr. Juraj Benko 
          generálny tajomník služobného úradu 



 

 

Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom zákazky je vymeranie, zhotovenie, dodanie, demontáž starých dverí a montáž nových 
viacmodelových plastových interiérových dverí vo vstupnej chodbe do budovy Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch so zabudovaným elektrickým vrátnikom: 

 

 
 
 

Požadované parametre: 
a) rám dverí: 6 komorový profil s 2 tesnením – biela farba, 
b) krídlo: dvere 5 komorové s otváraním smerom dovnútra – biela farba, 
c) kovanie v striebornej farbe s mikroventiláciou a s poistkou proti chybnej manipulácii, 
d) izolačné dvojsklo podľa špecifikácie (štandardne 4-16-4 Plan. TOP N+ARGON Ug=1,1 W/m2k) 

(ekvivalent k=1,0 W/m2k), 
e) forma otvárania dverí: smerom von z budovy, zvonka guľa, zvnútra kľučka, 
f) zámok: 1 ks elektrický zámok, samozatvárač, otváranie zvonka na čip, 
g) príslušenstvo: 40 ks čipov, 1 ks čítačka čipov, sieťový napájač, 
h) záruka na okná a dvere min. 3 roky a na mechanické časti min. 2 roky. 



 

 

Príloha č. 2  

Cenová ponuka na predmet zákazky: 
  
„Výmena dverí so zabudovaným elektrickým vrátnikom v budove Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch“. 
 
Uchádzač:  
 
Obchodné meno: ........................................................................................................................................ 
 
Adresa sídla spoločnosti: ........................................................................................................................... 
 
IČO:  ........................................................................................................................................................... 
 

Názov položky cena v € bez DPH 

a) základná cena:   

    dvere (rám, krídlo, sklá, výplň, prah)   

b) doplnky:   

    klučka, guľa   

    vonkajšie otváranie   

    elektrický zámok   

    čítačka čipov so sieťovým napájačom   

    čipy (40 ks)   

c) montáž nových dverí   

d) demontáž starých dverí   

e) murárske práce   

f) iné: .......................................   

SPOLU a) + b) + c) + d) + e) +  f)   

DPH (20%)   

Celková cena s DPH:   

 

 

V ....................................... dňa 
 
        ............................................................ 
            meno, priezvisko, titul a podpis 
          štatutárneho zástupcu uchádzača



 

 

 Príloha č. 3 

 
 
 

Čestné vyhlásenie 
 

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Predmet obstarávania:  
„Výmena dverí so zabudovaným elektrickým vrátnikom v budove Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch“. 
 
 
 
Uchádzač:  ............................................................................................................................................ 

(obchodné meno a sídlo) 
 
týmto  čestne  vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle 
§ 32 ods., 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  
 
 
 
 
V ............................... dňa ...........................  
 
 
 

....................................................  
   podpis a pečiatka uchádzača  
(v súlade so zápisom v obchodnom  
registri, resp. v živnostenskom registri) 

 


