
Senior dom Svida vo Svidníku 
 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
( v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  Senior dom Svida 

IČO :                             00696323        

DIČ :                    2020785294 

Sídlo organizácie :                                          SNP 4, 089 01 Svidník 

Kontaktná osoba :                                          Mgr. Jaroslav Ivančo – riaditeľ 

Telefón :                                                          054/7882141, 054/7882140 

Elektronická pošta :                                       riaditel@svida.sk  
 

2. Predmet obstarávania : Sanitačné úpravy, výmena výlevky, vymaľovanie, pokladka dlažby 

a obkladu v troch miestnostiach na uskladnenie pracovných pomôcok a čistiacich prosriedkov   

                                 
3. Opis predmetu zákazky :  viď príloha č.1 

 

4. Miesto plnenia zákazky : Senior dom Svida vo Svidníku 

          

5. Predkladanie ponuky : Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet obstarávania na 

adresu Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník, alebo osobne na sekretariát verejného obstarávateľa. 

Lehota na predloženie cenovej ponuky : 30.11.2018 do 12,00h. Ponuku predloženú po uplynutí tejto lehoty 

nebude verejný obstarávateľ akceptovať. 

 

6. Vyhodnotenie ponúk : Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa 3.12.2018. 

Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom kritériom je 

najnižšia cena.  

 

7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk : Vyhodnotenie ponúk nebudú verejné. Uchádzači budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia.  

 

8. Uzavretie zmluvy : Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak 

úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestni ako ďalší v poradí. 

 

 

Vo Svidníku dňa 26.11.2018 

 

Vypracovala : Mgr. Monika Kosťová 

 

 

Schválil :                                                                                           Mgr.Jaroslav Ivančo 

                                                                          riaditeľ       
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Príloha č. 1       

          

Miestnosť, 
poschodie Požadovaný rozsah opráv, špecifikácia 

Množstvo v merných 
jednotkách  

Prízenie, ubyt. 
budova 

oškrabanie starej maľby 13m² 

Prízenie, ubyt. 
budova jemne štuková omietka 13m² 

Prízenie, ubyt. 
budova maľba Primalexom 3x 13m² 

Prízenie, ubyt. 
budova vyrovnanie stien pod keram. obklad 13,2m² 

Prízenie, ubyt. 
budova 

lepenie keram. obkladu 13,2m² 

Prízenie, ubyt. 
budova penetrácia a pokladanie dlažby  3,55m² 

Prízenie, ubyt. 
budova demontáž  a montáž  výlevky 1 ks   

Prízenie, ubyt. 
budova demontáž  a montáž vod. batérie 1 ks   

Prízenie, ubyt. 
budova osadenie mriežky na odvetrávanie    

Prízenie, ubyt. 
budova 

doprava a prísun materiálu    

I.posch.,  ubyt. 
budova  oškrabanie starej maľby 13m² 

I.posch.,  ubyt. 
budova  jemne štuková omietka 13m² 

I.posch.,  ubyt. 
budova  maľba Primalexom 3x 13m² 

I.posch.,  ubyt. 
budova  vyrovnanie stien pod keram. obklad 13,2m² 

I.posch.,  ubyt. 
budova  lepenie keram. obkladu 13,2m² 

I.posch.,  ubyt. 
budova  penetrácia a pokladanie dlažby  3,55m² 

I.posch.,  ubyt. 
budova  demontáž  a montáž  výlevky 1 ks   

I.posch.,  ubyt. 
budova  demontáž  a montáž vod. batérie 1 ks   

I.posch.,  ubyt. 
budova  osadenie mriežky na odvetrávanie    

I.posch.,  ubyt. 
budova  doprava a prísun materiálu    

 

 

 



 

 

 

 

 

II.posch.,  ubyt. 
budova  oškrabanie starej maľby 13m² 

II.posch.,  ubyt. 
budova  jemne štuková omietka 13m² 

II.posch.,  ubyt. 
budova  maľba Primalexom 3x 13m² 

II.posch.,  ubyt. 
budova  vyrovnanie stien pod keram. obklad 13,2m² 

II.posch.,  ubyt. 
budova  lepenie keram. obkladu 13,2m² 

II.posch.,  ubyt. 
budova  penetrácia a pokladanie dlažby  3,55m² 

II.posch.,  ubyt. 
budova  demontáž  a montáž  výlevky 1 ks   

II.posch.,  ubyt. 
budova  demontáž  a montáž vod. batérie 1 ks   

II.posch.,  ubyt. 
budova  osadenie mriežky na odvetrávanie    

II.posch.,  ubyt. 
budova  doprava a prísun materiálu    

 

 

 

Obhliadku  dohodnúť telefonicky – Mgr. Michal Michalko 


