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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice 

        Ing. Kišidaj, kl.18                                   25.02.2015                                                                                                     
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Výmena okien na budove školy 2015“ – žiadosť. 
 
           Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
pre zákazku s názvom: „Výmena okien na budove školy 2015“, pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice 
(ďalej len „škola“).    

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. 
          Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1  – výkaz výmer, ktorý je  súčasťou tejto 
žiadosti.  

 
 
Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné: 

1. Cenu je potrebné spracovať na základe priloženého výkazu - výmer  bez DPH a s DPH. 
2. Predpokladaný termín začatia prác je od 16.03.2015.  
3. Záujemca má možnosť dohodnúť si obhliadku miesta realizácie prác na t.č. 055/6228031, 

v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. 
4. Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 

zaslať poštou, e-mailom alebo doručiť osobne s názvom „Výmena okien 2015“  v  termíne do 
06.03.2015 do 14.00 hod. 

5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. 
6. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 12.03.2015. 

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Adrián Kišidaj, č. telefónu: 055/6228031 kl. 18, 
0902 289 995 e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com. 
  
 
S pozdravom    
                                                                                                                     Ing. Adrián Kišidaj, v.r.  
                                                                                                                    vedúci úseku EaVS    
 
 
Prílohy: -     1. Výkaz výmer 

- 2 . Špecifikácia okien 
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Príloha č. 2 
 
Špecifikácia plastových okien: 
 

Okno plastové päťdielne šírka 2 400 mm, výška 1 700 mm, 6 komorový profil 
Otváranie: vrchná časť otváravé ľavé, otváravé pravé, otváravo- sklopné pravé. 
                      spodná časť pevná 
Izolačné dvojsklo číre a dubová kôra v spodnej častí (5 ks okien) 5x4-16-4; U=1,0W/m2K plnené 
argónom  
Kovanie viacbodové 
Parapety interiérové PVC   
Parapety exteriérové hliníkové  
Počet okien: 20 ks, z toho 5 ks v spodnej časti sklo dubová kôra 
Farba: biela        

 
 
 Okno plastové dvojdielne, šírka 1150 mm, výška 1500 mm, 6 komorový profil 
 Otváranie: otváravo – sklopné 
 Izolačné dvojsklo dubová kôra, U= 1,0o W/m2K, plnené argónom 
 Kovanie viacbodové 
 Parapety interiérové PVC 
 Parapety exteriérové hliníkové 

Počet okien: 3 
Farba: biela 
 
 
Okno plastové jednodielne, šírka 900 mm, výška 1150 mm, 6 komorový profil 

 Otváranie: otváravo – sklopné 
 Izolačné dvojsklo dubová kôra, U= 1,0o W/m2K, plnené argónom 
 Kovanie viacbodové 
 Parapety interiérové PVC 
 Parapety exteriérové hliníkové 

Počet okien: 16 
Farba: biela 
 


