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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

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

„Výmena PVC podlahových krytín“ 

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 žiadosti o účasť (termín predloženia je uvedený vo Výzve na 
predloženie žiadosti o účasť), 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, 
+421 948 352 439 alebo zastupca@pscentrum.sk. 

Ponuku je možné predložiť len prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE po 
prihlásení sa na https://josephine.proebiz.com, v termíne do 19.08.2019 do 10,00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.10.2019 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  
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Príloha/Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

Súťažné podklady 

( zákazka podľa §117 ) 

 

Predmet zákazky:  

 

„Výmena PVC podlahových krytín“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM 

IČO:   31996361 

DIČ:  2020793797 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová – referát VO 

tel.:   +421 948 352 439 

e-mail:   zastupca@pscentrum.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Výmena podlahových krytín“ 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

CPV: 44112200-0, 45432110-8, 6000000-8, 90500000-2 

Druh: tovar,  služba, stavebná práca 

 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

 

A) Predmetom zákazky je dodanie a výmena PVC podlahových krytín s vyťahovanými soklíkmi 

v administratívnych priestoroch Zariadenia núdzového bývania a Komunitného centra , 

Adlerova 4, 040 22 Košice na prízemí a II. poschodí panelového domu s výťahom. 

Rozsah predmetu zákazky zahŕňa najmä: 

 Strhnutie a likvidácia pôvodnej podlahovej krytiny, prebrúsenie a vyčistenie podkladu, 

nivelizácia podkladu 

 Pokládka a lepenie PVC podlahovej krytiny, prechodový profil hliník, farba strieborná 

 Zhotovenie vyťahovaného sokla z PVC podlahy, výška 10 cm 

 Dokončovacie práce – frézovanie, zváranie, silikónovanie, montáž prechodového profilu 

 Doprava materiálu a presun hmôt 

 Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu 

 

B) Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu farby a druhu použitej krytiny zo vzorkovníka, ktorý 

mu predloží vybraný uchádzač pred vyhotovením objednávky s úspešným uchádzačom 
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I. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky 

Popis Jednotka  minimum maximum presne 

Odstránenie pôvodnej PVC podlahovej krytiny-
vrátane likvidácie odpadu 

m2 153   

Úprava podkladu, penetrácia, nivelácia, brúsenie, 
vysávanie 

m2 
153   

Pokládka - celoplošné lepenie a zváranie PVC 
podlahovej krytiny 

m2 
153   

Montáž vyťahovaného sokla 
bm 

150   

Výška vyťahovaného sokla mm   100 

Množstvo nového PVC-vrátane vyťahovaného sokla 
a stratného odpadu 

m2 230   

Hrúbka PVC podlahovej krytiny mm 2,00   

Stupeň záťaže trieda   34-43 

Plošná hmotnosť g/m2 2600   

Skupina oderu trieda   T 

Požiarna odolnosť trieda   Bfl-s1 

protišmyk trieda R9   

Farebná stálosť stupeň 6   

Predĺžená záruka na podlahovinu a vykonané práce rok 5   

     

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Druh PVC Homogénne - jednovrstvové 

Určené použitie Administratívne priestory – vysoká záťaž 

Administratívne priestory zariadenia 
sociálnych služieb, odolnosť voči čistiacim 
a dezinfekčným prostriedkom 

 

1.etapa rozmery miestnosť G11 – ( d x š )  1,6m x 1,3m = 2,08m2 

1.etapa rozmery miestnosť G11 – ( d x š ) 4,7m x 3,5m = 16,45m2 

1.etapa rozmery miestnosť  VR – ( d x š ) 3,5m x 7,1m = 24,85m2 

2.etapa rozmery 2- miestností KIz09 – ( d x š ) 2 x (4,8m x3,5m) =  33,6m2 

2.etapa rozmery miestnosť KKch09 – ( d x š ) 3,5m x 3,5m =  12,25m2 

2.etapa rozmery miestnosť KCh09 – ( d x š ) (1,6m x 1,0m ) + ( 3,5m x 2,0m) = 8,6m2 

3.etapa rozmery 2- miestností KI10 – ( d x š ) 2 x (4,8m x3,5m) =  33,6m2 

3.etapa rozmery miestnosť KK10 – ( d x š ) 3,5m x 3,5m = 12,25m2 

3.etapa rozmery miestnosť KCh10 – ( d x š ) (1,6m x 1,0m ) + ( 3,5m x 2,0m) = 8,6m2 

vzor Jednofarebné, mramorované 

farba Bude upresnená pred pokládkou, možnosť 
výberu z 5 farieb 

odtieň svetlé 



 

II. Osobitné požiadavky na plnenie 

Požaduje sa do 2 pracovných dní od oznámenia o výsledku  vyhodnotenia ponúk , kontrola 
skutočných rozmerov a následne predloženie podrobného aktualizovaného rozpočtu. V celkovej 
sume musia byť zahrnuté náklady na odstránenie starého PVC, úprava podkladovej vrstvy, lepenie 
nového PVC a soklov, dovoz materiálu, odvoz a likvidácia odpadu. Cena je viazaná na údaj Maximum 
v časti technická špecifikácia. 

Požaduje sa do 2 pracovných dní od oznámenia o výsledku  vyhodnotenia ponúk: obchodnú značku 
a typ PVC krytiny, doklady a dokumenty s požadovanými technickými špecifikáciami PVC krytiny, 
certifikáty použitých materiálov, vzorkovník farieb. 

Objednávateľ požaduje predložiť na schválenie/odsúhlasenie do 5 pracovných dní harmonogram 
prác, zohľadňujúci termínové požiadavky objednávateľa dohodnuté pri obhliadke priestorov. Celkovo 
sa jedná o 13 miestností, v ktorých sa postupne bude realizovať výmena PVC krytiny v 3 etapách. 

Realizácia predmetu zákazky bude prebiehať za plnej prevádzky zariadenia a preto si objednávateľ 
vyhradzuje právo upravovať harmonogram jednotlivých prác dodávateľa v nevyhnutných prípadoch 
počas ich plnenia. Vykonanie zákazky sa požaduje v čase dohodnutom s objednávateľom tak, aby 
k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa počas realizácie zákazky prišlo len na nevyhnutný 
čas. 

Celý predmet zákazky , musí byť dodaný aj s montážou v požadovanom termíne plnenia. 

Dodávateľ na vykonané práce poskytuje predĺženú záruku 5 rokov, na materiál je požadovaná záruka 
min. 5 rokov. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 5 pracovných dní 
od písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. 

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní zákazky. Lehota splatnosti faktúry je 14 
dní. 

 

 

4. Miesto dodania: Zariadenie núdzového bývania a Komunitné centrum, Adlerova 4, 040 22 
Košice 

 

5. Trvanie zmluvy do: 31.10.2019 

 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: 10 pracovných dní 

 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

 

8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti o vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa pre rok 2019. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 


