Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk
Príloha smernice č. 7

Všeobecná, funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky
(EKS)
Číslo požiadavky na verejné
obstarávanie

001/2021

Názov predmet zákazky

Servis okien, montáž a dodávka okenných
žalúzií

Predpokladaná hodnota
zákazky v EUR bez DPH

8 560,00

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Názov
Kľúčové slová
Uveďte kľúčové slová, ktoré určujú predmet
zákazky, jeho charakter, prípadne systémové
zatriedenie

Tienidlá, žalúzie, servis okien, montáž
a demontáž, doprava, odvoz odpadu

Kód(y) CPV

44221100-6; 45111300-1 39515410-2
45421145-2; 39525500-3; 90510000-5;
45259000-7; 90512000-9; 60000000-8

Opis

Tovary a služby týkajúce sa servisu okien,
opravy a dodávky žalúzií, montážne
a demontážne práce spojené s údržbou okien

Druh predmetu zákazky:
tovar/služba/stavebné práce
Možno kombinovať, druh predmetu zákazky
uvedený na prvom mieste je rozhodujúci pre
zaradenie predmetu zákazky podľa druhu

Tovary a služby týkajúce sa servisu okien, opravy
a dodávky žalúzií, montážne a demontážne práce
spojené s údržbou okien, s odvozom a likvidáciou
odpadu

FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Funkcia
Uveďte funkčné vlastnosti predmetu zákazky
a účel, na ktorý je hlavne predmet zákazky
určený

Zabezpečenie tienidiel spojené s reguláciou svetla

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Uveďte technické parametre a vlastnosti predmetu zákazky.Technickými parametrami a charakteristikami predmetu zákazky
sú charakteristiky, vlastnosti a parametre predmetu zákazky, odkazy vzťahujúce sa na technické normy a predpisy.V
prípade potreby uveďte požadované súvisiace plnenia.

Kvantifikovateľné technické vlastnosti
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Kvantifikovateľné technické
vlastnosti
Uveďte označenie kvantifikovateľnej technickej
vlastnosti

1. Vnútorná hliníková žalúzia,
zložená z jednotlivých typov
hliníkových lamiel o šírke 25 mm
spolu s hliníkovým nosičom
vrátane prevodovky, upevnená
priamo do zasklievacej lišty okna
alebo do rámu okna, ručné
ovládanie pomocou guľôčkovej
plastovej retiazky

Jednotka Minimum
Uveďte
číselnú alebo
slovnú mernú
jednotku
technickej
vlastnosti

Uveďte jedno
minimum
požadovanej
hodnoty
technickej
vlastnosti

Maximu
m
Uveďte jedno
maximum
požadovanej
hodnoty
technickej
vlastnosti

Presná
hodnota
technickej
vlastnosti
Uveďte presnú
hodnotu technickej
vlastnosti v prípade, ak
nebola špecifikácia
zadaná rozpätím

ks

28

2. Roleta Varieta (vyhotovenie deň
- noc) v hliníkovom ráme, montáž
na konzoly s montážnym profilom
ks
s kotvením do betónového
prekladu, ovládanie pomocou
plastovej guľôčkovej retiazky

21

3. Servis okenných krídel

ks

230

4. Impregnácia rámov (tesnenie))

ks

230

5. Obhliadka servisného technika

ks

2

6. Servisný spotrebný materiál

ks

1

7. Montáž, zameranie

ks

1

8. Demontáž, likvidácia a odvoz
odpadu

ks

1

9. Náhradné komponenty

ks

1

10. Dopravné služby bez prepravy
ks
odpadu

1

Nekvantifikovateľné technické vlastnosti
Nekvantifikovateľné technické
vlastnosti
Uveďte označenie nekvantifikovateľnej
technickej vlastnosti

Revitalizácia okien, žalúzií
a sieťok proti hmyzu

Hodnota/charakteristika
Uveďte krátkym textom požadovanú charakteristiku nekvantifikovateľnej
technickej vlastnosti

Tienidlá okenné

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE
Uveďte osobitné požiadavky na plnenie zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a ktorých nesplnenie môže
byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Osobitné požiadavky na plnenie nemôžu byť v rozpore s obchodnými podmienkami
elektronického trhoviska.

Nákup tovaru bude realizovaný na základe objednávky prijímateľa
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Objednávka môže byť realizovaná písomne alebo faxom, e-mailom
Objednávka musí obsahovať: číslo objednávky, dátum vystavenia, presná
špecifikácia objednaných tovarov, dispozícia a miesto určenia
Lehota dodania – podľa požiadaviek prijímateľa/objednávateľa
Poskytovateľ musí bez meškania ohlásiť vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni
alebo sťažuje zabezpečenie dodanie tovarov a má za následok predĺženie
dohodnutej lehoty dodania
Súčasťou dodávky je dodací list
Zabezpečenie tovarov objednávky je splnená dňom písomne potvrdeného
prevzatia služieb objednávateľom
Objednávateľ určí deň v týždni, kedy poskytovateľ bude fyzicky k dispozícii na
základnej škole
Poskytovateľ znáša riziko škody, ktorú spôsobí pri výkone poskytovaných služieb
Všetky ostatné náležitosti budú uvedené v zmluve
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