
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým 

postihnutím internátna,  Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava 
 

 

 

Bratislava, 23.11.2015 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky s nízkou hodnotou nad 1 000,00 – 5 000,00 EUR  

s DPH na výrobu a osadenie plastových dverných konštrukcií  

 

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 č. 2 tejto  

výzvy. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

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

Sídlo: Drotárska cesta č.48, 811 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca: RNDr. Jarmila Cifrová 

IČO: 31746616                   

DIČ: 2020819526 

Tel.: 02/62801207               

 02/62801203 

 02/62801205 

e-mail: darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk 

            zsidrotarska@zsidrotarska.sk  

Kontaktná osoba: Mgr. Darina Štefanovičová 

 

 

2. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

Predmet zákazky: výroba a osadenie plastových dverných konštrukcií 

Technické parametre: profil: 76 mm, 6-kom, Uf=1,1 W/Km2 s výstuhou, biela farba, tesnenie: 

dorazové 2x EPDM + stredové, štandard šedé, kovanie: Maco – celoobvodové so špárovým 

vetraním, izolačné dvojsklo: IZO 4 – 16 – 4 / 24 mm/, Ug = 1,1 W/Km2, utlmivosť Rw=32 dB, 

parapet: exteriérový Al hr. 2 mm, š. 210 mm, biely 

 

3. Druh zákazky: tovar + služba 

 

4. Typ zmluvy: Zmluva 

 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky  

Predpokladaná suma predmetu zákazky je 3 800 Eur s DPH. 

 

 



6. Spôsob predkladania cenovej ponuky:  

Uchádzač predloží v termíne do 14.12.2015 cenovú ponuku osobne, poštou alebo elektronicky na 

adresu prijímateľa:  

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

                        internátna, Drotárska cesta č.48, 811 04 Bratislava, 

- darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk 

- zsidrotarska@zsidrotarska.sk 

Označenie ponuky: „Neotvárať cenová ponuka na výrobu a osadenie platových okenných 

konštrukcií“ 

 

7. Kritéria hodnotenia: 

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

bude vyhodnotená ako úspešná. 

 

 

Zodpovednou osobou za obstarávateľa je: RNDr. Jarmila Cifrová 
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