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NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:   

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY  

v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z. z. 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Slovenská národná galéria 

Adresa:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 

IČO:   00164712 
 

Kontaktná osoba:   Miloš Bohumel 

Mobil:      +421 2 204 76 119 

      E-mail:     milos.bohumel@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 

 
 

Predmet zákazky    

 Názov:   Okenný otvor 

 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 45400000-1 

 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
 

Jestvujúci stav: 

 

    
 

 

 

 

 

0001/2014_454 

 

Jestvujúci stav: 2.NP 

- osadené dve drevené okná 

s vonkajšími oceľovými 

mrežami 
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Navrhovaný stav: 

    

 
 
Popis prác: 

- Demontáž oceľ. dvojkrídlových mreží 2ks 100 x 200 cm (bez odvozu), 

- Vybúranie a demontáž drevených okien – 2ks rozm. 100 x 200 cm (pri zachovaní okien, bez 

ich odvozu), 

- Vybúranie časti obvodovej steny (priestor medzi jestv. oknami) rozm. 105 x 215 x hr. 55 cm 

(tehla)  s likvidáciou a odvozom odpadu na skládku, 

- Realizácia a dodávka nového nadokenného prekladu pre novú okennú výplň vrátane 

podchytenia konštrukcie) napr. vložením oceľových profilov, 

- Dodávka a osadenie nového okna rozmer  300 x 200 cm, dvojrídlové bez stredového stlpika, 

materiál: plast profil, izolačné dvojsklo, farba rámu zvonka dub tmavý, minimálne nároky na 

Uw. vrátane dodávky a osadenia novej oceľovej vonkajšej mreže na okno, 

- Prípadné domurovanie obv. steny cca š. 30 cm na výšku 2,20m 

- Realizácia novej omietky ostení okna 

- Dodávka a osadenie vonkajšieho plechového parapetu okna rozvinutej šírky do 30 cm.  

 

Miesto a lehoty realizácie predmetu zákazky 
 

Miesto poskytovania:  Kollárovo nám.10 – objekt Hurbanových 

kasární, blok C, 2.NP,  Bratislava  

 

Lehota realizácie stavebných prác:  do 08.02.2014  

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do  23.01.2014 do 12,00 hod. elektronicky na 

uvedený e-mail kontaktnej osoby, alebo 

doručenie poštou na adresu verejného 

obstarávateľa 

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:   písomne  

 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
 

Zmluvná cena v EUR bez DPH za kompletne zrealizované práce. 

Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou bez DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť. 

 

V Bratislave, dňa:  17.01.2014 

 

Nový stav po realizácií 

stavebných úprav: 2.NP 

- Osadenie novej výplne – 

1x okno dvojkrídlové bez 

stredového stlpika, 

podľa popisu nižšie. 


