
 

 

 

 

      

 

  
 

 

Vec:  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA DODANIE TOVARU A SLUŽIEB 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku v súlade s podmienkami 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o verejnom obstarávaní"), týmto vyzýva záujemcov/uchádzačov na predloženie cenovej 
ponuky: 

1. Verejný obstarávateľ: 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
IČO: 37801279 
Sídlo a kontaktné miesto: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko  
Zastúpená: Mgr. Janka URBANOVÁ, tajomníčka Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku 
mobil: +421 918 722 128 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ku.sk 
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom. 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d) 

2. Predmet zákazky:  Dodávka a montáž interiérových žalúzií a látkových roliet 
 
3. Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky: Levoča, študentský domov Inštitútu Juraja Páleša 
v Levoči, Bottova 15.  
 

5. Prípravné trhové konzultácie/opatrenia: nerealizované 
 

6. Kód CPV: 
39515410-8  Vodorovné žalúzie 
39515410-2  Interiérové tienidlá  
45421145-2  Montáž žalúzií  
60000000-8  Dopravné služby 
 
 
 

Naša značka:  CZ 6236/2019 PF 

Vaša značka:  

Vybavuje: PhDr. Gabriela SAXOVÁ 

V Ružomberku dňa: 12.07.2019 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             formujúca myseľ i srdce                                                                                                 . 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 
www.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42, fax: +421 44 4304 787, mobil: +421 917 510 998, e-mail: dekan@pf.ku.sk 

 



7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka tovaru a služieb súvisiacich s montážou 124 ks 
interiérových okenných žalúzií a látkových roliet určených na tienenie a reguláciu svetla 
v budove študentského domova v Levoči.  

Funkčná špecifikácia - zabezpečenie tienenia a regulácie svetla v priestoroch študentského 
domova t. j. v izbách, spoločných priestoroch, podkroví a chodbách.  

Montáž žalúzií na drevené okná.  
Montáž strešných roliet na okná zn. Velux. 
 
Technická špecifikácia: 39 ks látkových roliet:  

• 39 ks strešných okien s dvojakými rozmermi (15 + 24 ks) 

Technická špecifikácia: 85 ks žalúzií, z toho:  
• 50 ks dvojkrídlové otváracie so samostatným sklápacím horným oknom 
• 7 ks dvojkrídlové otváracie so samostatným sklápacím horným oblúkovým oknom  
• 4 ks dvojkrídlové otváracie so samostatným sklápacím horným oblúkovým 

oknom. 
• 24 ks jednokrídlové otváracie so samostatným sklápacím horným oknom 

 
Technické parametre (rozmery a tvar) okien sú Prílohou č. 1 tejto výzvy. 
 
Prevedenie žalúzií:  

o vnútorné, horizontálne, celotieniace, nerepasované, nepoužívané, 
o materiál lamiel: hliník,   
o šírka lamely: 25 mm,  
o farba lamely: biela/béžová, odtieň podľa vzorkovníka dodávateľa v nie 

príplatkovej cenovej úrovni,  
o ovládanie: retiazkové (ručné),  
o doplnky: spojka retiazky, brzda guľôčkovej retiazky, fixačné kolíky, koncovky 

spodného profilu, 
o fixácia: silikónové podporné lanká, vyťahovacia páska, rebríček žalúzie 
o strana ovládania: pravá/ľavá podľa typu okna,  

Prevedenie oblúkových žalúzií: 
o horný profil žalúzie vyrobený z extrudovaného hliníkového profilu, 
o spodný profil pozinkovaný valcovaný plech. 
 

Prevedenie roliet: rolety na strešné okná v dvoch rozmeroch:  
o vnútorné, horizontálne, celotieniace, nerepasované, nepoužívané, 
o materiál: textil, 100% PES, antistatický, gramáž min. 300g/m2,  
o svetelná priepustnosť 0%,  
o farba: biela/béžová, odtieň podľa vzorkovníka dodávateľa v nie príplatkovej 

cenovej úrovni,  
o ovládanie na pružinu a manuálne: úchytom (lištou/madlom) v spodnej časti rolety, 

nastaviteľná do ľubovoľnej polohy, 
o kryt návinu, bočné krycie lišty a hriadeľ vyrobené z hliníka,  farba: biela/béžová, 

odtieň podľa vzorkovníka dodávateľa v nie príplatkovej cenovej úrovni. 
Všetky plastové a textilné časti sú farebne zosúladené s farbou profilu. 



8. Obhliadka miesta/konzultácia predmetu zákazky: odporúča sa 
Vzhľadom na špecifiká okien – množstvo, veľkosť a tvar, záujemcom odporúčame 
vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky s cieľom vymerania okien 
a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu, spracovanie cenovej ponuky 
na výrobu, dodávku a montáž žalúzií. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu 
záujemcu.  

Obhliadku je možné dojednať s poverenou osobou v mieste realizácie: Mgr. Ján KEKLÁK, 
mobil: +421 918 722 124.  

 
9. Komplexnosť uskutočnenia prác  

a) Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť jednu ponuku 
na celý predmet zákazky, ktorý zahŕňa dodávku žalúzií a roliet, ich montáž 
a dopravu na miesto plnenia. 

b) Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do  05.08.2019 do 12:00 hod. 
 
11. Lehota plnenia predmetu zákazky: 15. august 2019 – 11. september 2019. 
 
12. Spôsob predkladania ponúk 

a) Elektronicky na adresu gabriela.saxova@ku.sk alebo písomne prostredníctvom pošty 
na adresu:  

 Katolícka univerzita v Ružomberku 
 Pedagogická fakulta 
 Hrabovská cesta 1 
 034 01  Ružomberok 

b) Predmet e-mailu alebo obálku označte „Cenová ponuka - Žalúzie Levoča“. 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
d) Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do 

vyhodnotenia. 
 

13. Podmienky účasti podľa § 117, ktoré je potrebné preukázať úspešným uchádzačom pred 
uzatvorením zmluvy: 
 
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu 

Výpis zo živnostenského, 

resp. obchodného registra 

§ 32 ods. 1 písm.  f)  

 

nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v SR alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu 

čestné vyhlásenie 

 



Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) overí verejný obstarávateľ 
v informačných systémoch verejnej správy. 

 
14. Obsah ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť povinná 
dokumentácia: 

a) Príloha č. 2 - Ponukový list 
b) Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky osobného 

postavenia vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 
o verejnom obstarávaní a že je plne schopný zabezpečiť požadovaný predmet 
zákazky. 

c) Príloha č. 4 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 
d) Príloha č. 5 - Podpísaný návrh Zmluvy o dielo. 

 

15. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.886,--  € bez DPH. 
Hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

16. Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho 

rozpočtu, platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry 

30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

17. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:  

Kritérium č. 1  - Najnižšia cena v € s DPH celkom. 

a) Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa kritéria č. 1 (najnižšej 
ceny).  Úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu v € 
s DPH na dodanie celého predmetu zákazky.  

b) Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky, 
pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky s DPH. 

c) Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

d) Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia e-mailom do troch 
pracovných dní.  

 

18. Osobitné podmienky 

a) Plnenie predmetu zákazky je vrátane dopravy na miesto plnenia a ostatných 
súvisiacich nákladov (personálnych, materiálnych, technických) súvisiacich 
s plnením predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v priebehu realizácie prác 
neposkytne ubytovanie ani stravu uchádzačovi ani jeho zamestnancom. 

b) Verejný obstarávateľ bude požadovať 4-ročnú záručnú dobu na tovary a služby 
predmetu zákazky. 

c) Preddavky sa neposkytujú. 



d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak 
cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 
obstarávateľom na predmet plnenia a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač 
nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.   

e) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ CZ 6236/2019 PF.  

 

19. Ďalšie informácie  

• Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

 

 

 

 
            PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. 
             dekan Pedagogickej fakulty 
                  Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Technické parametre okien 
Príloha č. 2 – Ponukový list 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o osobnom postavení 
Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 5 - Zmluva o dielo - návrh 


