
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon . 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 
Sídlo:   Farského 9, 851 01 Bratislava 
IČO: 17054281 
DIČ: 2020878618 
Kontaktná osoba:   Ing. Adamišin 
e-mail:   juraj.adamisin@farskeho.sk 
Tel. č.:   0905 409 466 
 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka a montáž hliníkových dverí a plastových okien 
 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 44221000-5 – Okná, dvere a súvisiace prvky 60000000-
8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadov), 90500000-2 – Služby súvisiace s likvidáciou odpadu 
a odpadom, 45421100-5 – Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 
 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
Obstarávateľ v záujme skvalitnenia materiálno – technických podmienok v objekte na Farského 9 
rozhodol o výmene 3 ks. plastových dverí za hliníkové, 9 kusov kovových okien za nové plastové s 
osadením parapetov. Z 9 okien bude 7 so sklenenou výplňou a 2 s pevnou výplňou. Zo 7 sklenených 
okien bude 5 s otváracím systémom a 2 sklenené okná budú fixné, teda neotváravé. Súčasťou 
zákazky je demontáž pôvodných dverí a okien, odvoz a likvidácia odpadu a murárske práce. 
Potrebná je obhliadka priestorov na vlastné zameranie, ktorú je možné dohodnúť na  telefónnej 
linke 0905 409 466. 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
10 709,- EUR bez DPH 
 

6. Miesto a termín dodania prác: SOŠ gastronómie a hotelových služieb 
                                                              Farského 9, 851 01 Bratislava – Petržalka 
                                                             Termín : do 10.07.2019   

 
 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky, vrátane odvozu 
a likvidácie odpadu. 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 

9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 
  e-mailom  
  poštou  

 
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t.j. v slovenskom jazyku).  



- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: juraj.adamisin@farskeho.sk,  
v predmete e-mailu je potrebné uviesť: „Cenová ponuka – Výmena okien“, alebo poštou, resp. 
osobne na adresu obstarávateľa. 
 

10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 06. 06. 2019, do 14:00 hod. (dátum a čas   
      doručenia ponuky) 

 
11.Obsah ponuky  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet 

zákazky s uvedením: ceny, záručnej doby, počet pracovných dní na demontáž a kompletnú 
montáž dverí a okien  

- termín odovzdania prác 
- doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky 

 
12.Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH 

 
  

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný 
predmet zákazky.  
 

13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
       Objednávka 

 
14.Platobné podmienky:  
     Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na 
     predmet zákazky.        
 
 
Bratislava, 28. 05. 2019 

 
 

PaedDr. Jozef Horák 
     riaditeľ školy 

 


