
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým 

postihnutím,  Drotárska cesta č.48, 81104 Bratislava 
 

 

 

 

Zverejnené na stránke obstarávateľa 

Od: 5.11.2015 

Do: 25.11.2015 

 

 

  
Bratislava 5.11.2015          

 

 

Vec:  

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

na dodávku a montáž práčky:  

 

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 Základné identifikačné údaje: 

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

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

 

Zastúpený: RNDr. Jarmila Cifrová 

 

Pre zmluvné a technické veci: Mgr. Darina Štefanovičová 

 

IČO: 31746616                  DIČ: 2020819526 

Tel.: 02/62801207              Fax: 02/62801209 

        02/62801203 

        02/62801205 

 

1.2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Darina Štefanovičová 

        Tel.: 02/62801203                   E-mail : darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk 

                                                                       zsidrotarska@zsidrotarska.sk 

 

1.3. Typ zmluvy: Zmluva 

 

1.4. Druh zákazky: tovar + služba 

 



 

 

 

2. Predmet obstarávania: Dodávka a montáž práčky 

 

2.1. Opis predmetu obstarávania: 

Spracovanie ponuky ceny na dodávku  a zapojenie profesionálnej práčky 

s technickými parametrami:  

- objem bubna min. 105 litrov 

- vysoké odstredenie G faktor min.450 

- automatické váženie náplne 

- prispôsobenie množstva vody skutočnej hmotnosti náplne 

- výkon elektrického ohrevu min. 10,0kW 

- zabudované pracie programy zamerané na ekonómiu, výkon a čas 

- možnosť prepojenia pračky s PC pomocou kábla 

- výpustný ventil ovládaný tlakom vody 

- násypka so 4 oddeleniami 

 

2.2. Celková suma za predpokladaný rozsah predmetu obstarávania a služby bude 

vyčíslená v EUR vrátane DPH. 

 

2.3. Spôsob predkladania cenovej ponuky: 

Uchádzač predloží v termíne do 25.11.2015 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 

 

2.4.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 

 

 

 

 

                          

                                                                      

 

 

 

 

                   


