
 

 

 

Základná  škola s materskou školou pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna 

Drotárska cesta 48   811 04 Bratislava 

 

Zverejnené na stránke obstarávateľa 

 Od: 1.10.2013                                                                  

 Do: 15.10.2013 

Naša značka                                      Vaša značka                             Bratislava   30.9.2013 

 

 

Vec:  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky s nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR bez DPH na 

montáž a dodávku výdajných okienok v školskej jedálni:  

 

Forma: verejného obstarávania: Zadanie zákazky   

Na základe tejto výzvy ako verejný obstarávateľ zverejnenej na našej webovej stránke 

vyzývame záujemcov na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania opísaný v bode 

2 tejto výzvy. 

1. Základné identifikačné údaje  

1.1 Obstarávateľ : Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým 

postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava   

 

       Zastúpený: Mgr. Ľubica Jägrová 

       Pre zmluvné a technické veci : Mgr. Darina Štefanovičová 

      Vedúca stravovacieho zariadenia: Bc. Jana Hrušecká 

       IČO: 31746616            DIČ:     2020819526   

       Tel.: 02/ 62801201      Fax.: 02/62801209    

              02/ 62801205  

              02/ 62801207        

   



 1.2 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Jana Hrušecká 

   Tel.:02/62801201         E- mail: jana.hrusecka@zsidrotarska.sk 

   1.3 Typ zmluvy: zmluva 

   1.4 Druh zákazky: tovar 

 

2. Predmet obstarávania: Dodávka a montáž výdajných okien v školskej jedálni 

 

2.1      Opis predmetu obstarávania: 

Spracovanie ponuky ceny na dodávku a montáž výdajných okien v školskej jedálni  

2.2. Obsah cenovej ponuky 

Celková suma za predpokladaný rozsah služieb vyčíslená v EUR vrátane DPH. 

2.3 Spôsob predkladania cenovej ponuky 

Uchádzač predloží v termíne do 15.10. 2013 cenovú ponuku osobne, poštou alebo 

elektronicky na adresu prijímateľa. 

 Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna, Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava   

      jana.hrusecka@zsidrotarska.sk 

      zsidrotarska@zsidrotarska.sk 

      2.4 Kritériá hodnotenia 

      Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky prijímateľa a bude mať       

      najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. 

 

 Zodpovednou osobou za obstarávateľa je  : Mgr. Ľubica Jägrová 

Tel.: 02/62801201            E mail: zsi@nextra.sk 

 

                                                                                            Mgr. Ľubica Jägrová 

                                                                                                   Riaditeľka školy 

 

 

 

Vybavuje:  tel :     02/62801207              Štátna pokladnica                   IČO : 31746616              

02/62801205              7000096737/8180                  DIČ : 202081952 

e-mail :  zsi@nextra.sk 


