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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

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

„Bytový textil“ 

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*) 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 2.400 s DPH, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné. ⃰) 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu zastupca@pscentrum.sk, 
v termíne do 22.11.2021. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá bude následne 
doručená vybranému záujemcovi. 

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 MBA. 

riaditeľka 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky -Príloha č.1 
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Súťažné podklady 

( zákazka malého rozsahu ) 

 

Predmet zákazky:  

 

„Bytový textil“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM 

IČO:   31996361 

DIČ:  2020793797 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová – procesný garant 

tel.:   +421 948 352 439 

e-mail:   zastupca@pscentrum.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Bytový textil“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

CPV: 39516100-3 

Druh: tovar,  služba 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie dodávky tovaru bytového textilu podľa 

špecifikácie – príloha č. 1, pre klientov pobytových služieb Zariadenia núdzového bývania(ďalej 

len ZNB) na Adlerovej 4 v Košiciach, vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do 

skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1. Dodanie tovaru požadujeme 

dodať naraz nie jednotlivo, max. do 14 dní od objednávky. Ekvivalent k požadovaným tovarom 

musí vyhovovať zadaným parametrom kvality  

   originálnych výrobkov 

4. Miesto dodania: Psychosociálne centrum - ZNB, Adlerova 4 , 040 22 Košice 

5. Trvanie zmluvy do: 31.12.2021 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: 14 dní 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuka: 

• Cenová ponuka 

• oprávnenie na podnikanie 

 

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z Dotácie UV SR 673/2021 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu 
vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia  a rozpočtu verejného obstarávateľa pre rok 2021. 
Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 
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