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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Maliarske práce“ 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete 

zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 

Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej 

ponuky potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (Ing. 

Zuzana Madárová, 0948 352 439, zastupca@pscentrum.sk). 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu zastupca@pscentrum.sk, 

alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Maliarske práce“ do podateľne verejného 

obstarávateľa v termíne do 18.08.2020 do 12,00 hodiny. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný 

predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 S pozdravom       Mgr. Beáta Horváthová 

          Riaditeľka 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  



Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

„Maliarske práce“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov Psychosociálne centrum 

IČO:  31996361  

tel.:  +421 948 352 439 

e-mail:  zastupca@pscentrum.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Maliarske práce“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vykonanie výspraviek a hygienických náterov stien a stropov 
bielou farbou v dvoch 2-izbových bytoch so zariadením, ktoré budú slúžiť na karanténne 
účely. 

Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 

4. Miesto dodania:  ZNB Adlerova 4, 040 22 Košice  

5. Trvanie zmluvy do: 30.10.2020 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch): 2 týždne 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuka: 

• Oprávnenie na podnikanie  

• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

• Cenová ponuka 

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

Podrobný popis predmetu zákazky: 

 

Zariadenie núdzového bývania, Adlerova 4, 040 22 Košice: 

 

Steny /m2/ strop /m2/ 

 

2. posch. Byt č. 6  43,46m2 16,39m2 

    43,46m2 16,39m2 

    56,18m2 24,67m2 

   Spolu:  143,10m2 57,45m2 

 

2. posch. Byt č. 7  43,46m2 16,39m2 

    43,46m2 16,39m2 

    56,18m2 24,67m2 

   Spolu:  143,10m2 57,45m2 

 

Spolu:      401,10m2 


