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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

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

„Interiérové vybavenie“ 

za účelom výberového konania. 

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. ⃰) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky po prihlásení na https://josephine.proebiz.com. V rámci 
cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.07.2019 podľa špecifikácie 
uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

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 / súťažné podklady 
 



Príloha 

Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117) 

„Interiérové vybavenie“ 

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 na predmet zákazky: „Interiérové vybavenie“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Predmetom je zabezpečenie nákupu a montáže interiérového vybavenia zariadenia sociálnych 
služieb podľa špecifikácie. 

 

p.č. Názov položky Množstvo Jednotka Podrobná špecifikácia 

1. 
Skriňa 3- dverová kombinovaná, 
police/vešanie,posuvné dvere 7 ks 

Rozmer - 200*135*58cm,na 
podstavci, dvere posuvné systém 
FAST,tyč na vešanie chrom,farebné 
prevedenie - dub/buk,úchytky chrom 

2. Skriňa 2- dverová policová 3 ks 

Rozmer - 200*85*58cm,Dvere 
posuvné systém FAST,Zrkadlo lepené 
na jednom krídle,Farebné prevedenie 
- dub/buk,Úchytky chrom 

3. Komoda 4-zásuvková 4 ks 

zásuvky 4 ks,plnovýsun bez 
doťahu,farebné prevedenie - 
dub/buk,rozmer - 
90*90*45cm,úchytky chrom 

4. Pracovný stôl so zásuvkami 1 ks 

Rozmer - 120*80*50cm,2-
zásuvky,materiál MDF,farebné 
prevedenie-dub/buk 

5. Kuchynský stôl 3 ks 

Rozmer - 120*80*75cm,Nohy 
kuchynské - chrom okruhlé,Vrchná 
doska 25mm,Farebné prevedenie - 
dub/buk 

6. Botník 3 ks 

šírka 80cm, hĺbka 40cm, výška 80cm, 
4-police, na podstavci, materiál MDF, 
farebné prevedenie dub/buk 

7. jedálenské stoličky 20 ks 

materiál - celodrevená bez 
podrúčiek, farebné prevedenie 
dub/buk  

8. stojanový vešiak 3 ks prevedenie dub/buk a chrom 

9. rozkladacie kreslo 4 ks 

Kreslo rozkladacie,veľkosť 
rozlož.lôžka min.70*195cm,Látka - 
farba hnedá 

10. 
kancelárske kreslo s područkami 
a kovovým krížom 1 ks 

kancelárske kreslo s područkami 
,čalúnený sedák čierny 
látkový,vysoké operadlo,plynový 
piest,nosnosť 120kg 

11. kancelárska stolička 1 ks 

kancelárska stolička,čalúnený sedák 
čierny,čalúnené operadlo,nosnosť 
120kg 

Podrobný popis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte exe. 



 

 

 

4. Miesto dodania: Zariadenie núdzového bývania – útulok, Adlerova 4, 040 22 Košice 

5. Trvanie zmluvy do: 31.07.2019 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy : 30 dní 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 čestné vyhlásenie o zákaze účastio vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

 

 

 

 

 


