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Zadanie zákazky: Dodávka a montáž interiérových horizontálnych a vertikálnych žalúzii 

pre DC Športová 1 a DJ Robotnícka 11 Bratislava. Zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 

117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Mgr. Tej za DJ 

Jolana Zvarová za DC    

02/44373549,  

0904 876 809 

 

2. Typ zmluvy:   Služby 

 

3. Opis  predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka a montáž interiérových horizontálnych a vertikálnych žalúzii 

pre DC Športová 1 a DJ Robotnícka 11 Bratislava. 
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Dodávka a montáž žalúzii pre Denné centrum  Športová 1. 

Typ: Horizontálne klasické žalúzie v počte 15 ks na okná s izolačným sklom spolu cca 9 m2. 

Farba : biele lamely a biely nosník s retiazkou.     

Základná konštrukcia interiérových žalúzií pozostáva z horného nosníka, hliníkových lamiel, vodiacich 

silónov, spodného nosníka a ovládacej retiazky s mechanizmom. Hliníkové lamely sú šírky 25mm v 

bielej farbe.  

Dodávka a montáž žalúzii pre DJ Robotnícka 11. 

Typ: Horizontálne klasické žalúzie v počte 24 ks na okná s izolačným sklom spolu cca 25 m2. 

Farba : biele lamely a biely nosník s retiazkou.     

Základná konštrukcia interiérových žalúzií pozostáva z horného nosníka, hliníkových lamiel, vodiacich 

silónov, spodného nosníka a ovládacej retiazky s mechanizmom. Hliníkové lamely sú šírky 25mm 

v bielej farbe.  

Typ: Vertikálne  žalúzie v počte 7 ks na okná cca 25 m2 

Farba : biele látkové  lamely a biely vrchný nosník s retiazkou.     

Špecifikácia:   

- šírka lamely: 127mm  

- hrúbka látky: cca od 0,35mm do 0,38 mm 

- zloženie: 100% POLYESTER prípadne podobný materiál. Závažie ovládania plastové bielej farby, 

- ovládanie retiazka + šnúrka.  

-  priepustnosť svetla: cca od 15 do 25% 

      -  spôsob uchytenia:  na strop. 

- povrch a vzor: hladký – bez vzoru, prípadne jemný vzor, podľa predloženého vzorkovníka.  

 

4.     Predpokladané cena bez DPH: 1059,00 €      

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1.    Ponuku predkladajte mailom: marta.lalikova@banm.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,, Dodávka a montáž žalúzii pre DC a DJ“ 

5.2.     Lehota na predloženie ponuky: do 12.05.2017, 09:00 hod         

5.3      Platnosť ponuky: 10.10.2017           

                           

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného           

práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo             

poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa         

poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 



 3 

         Miesto plnenia  zákazky: Denné centru Športová 1, Bratislava a Detské jasle Robotnícka 11,  

         Bratislava. 

Lehota plnenia: do 30 dní od obdŕžania  objednávky vystavenej MČ  MÚ BANM Junácka 

1, Bratislava. Faktúra bude vystavená až po dodávke a montáži na miesto určenia. Splatnosť 

faktúry do 15. dní od doručenie na MÚ BANM Junácka 1, Bratislava. 

Zameranie žalúzii v DC Športová 1,  v pracovných dňoch od 13.00 hod do 17.00 hod.  

Kontakt: Denné centrum Športová 1, p. Jolana Zvarová, 0904 876 809 

Zamerania žalúzii pre DJ Robotnícka 11 Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 

15.00 hod. 

Tel. kontakt: Mgr. Tej 02/44373549   

                    

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

         Odmena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku a za službu: 

         Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH     

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

  platcom DPH                     

                     

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:    

Pred vypracovaním ponuky je povinné zameranie žalúzii priamo na mieste realizácie.  

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 

uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

            JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

Oddelenie investícii a verejného obstarávania 

 


