
  

Výzva na predloženie ponuky 

k zákazke 

„Maľovanie a opravy interiéru“ 

 

 vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

1. Všeobecné informácie. 

Identifikácia objednávateľa: 

 

Názov organizácie:  GERION senior centrum, n.o. 

Sídlo organizácie:  Zámutov 670, 094 15 

IČO:    51476169 

Zastúpený:   Mgr. Sklinár Igor 

Telefón:    0918 469 341 

Kontaktné miesto:  Zámutov 670 

Kontaktná osoba:  Ing. Koščová Monika 

Telefón:    0919 028 582 

E-mail:    gerionsenior@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky:   

       Názov zákazky: „Maľovanie a opravy interiéru“ 

 

3. Druh zákazky a predmet zákazky: Spoločný slovník obstarávania CPV : 45442100-8  

            

4. Miesto uskutočňovania:   

       GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670, 094 15 

 

5. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky „Maľovanie a opravy interiéru“ je zrealizovanie maľovania v spoločných 

priestoroch v budove na všetkých poschodiach z hygienických dôvodov. Ide o maľovanie, 

vysprávky stien, vysprávky stropov, oprava poškodenej dlažby, oprava sadrokartónu a z 

hygienických dôvodov je potrebné párne vyčistenie všetkých ostatných priestorov ktoré sú pokryté 

dlažbou. Ďalej ide o  opravy  spoločných priestorov predmetných budov, ako sú spoločná 

kuchynka, chodby, schodiská, zasadacie miestnosti, kancelárie, kuchyňa, jedáleň. Celková plocha 

malieb je spolu približne 2 011,57 m2. V rámci maľovania je potrebné vykonať: - zakrývanie 

nábytku a podlahy fóliou, - zakrývanie vypínačov osvetlenia, ovládania interiérového rozhlasu a 



  

zárubní páskou, - prípadné sťahovanie a odsunutie nábytku - oškrabanie poškodenej maľovky, - 

vyspravenie podkladu, očistenie a odmastenie podkladu, - penetrácia, - 2– násobný náter novej 

maľby bielou farbou - hrubé čistenie priestorov. 

 

6. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:  

        Tvorí príloha č.1 k tejto výzve – špecifikácia predmetu obstarávania.  

 

7. Predpokladaná hodnota výstavby je: 28 937,88 eur bez DPH 

(PHZ je určená na základe záznamu z prieskumu trhu.) 

 

8. Podmienky účasti, obsah ponuky:  

Lehota na predloženie ponuky:  

do 05.10.2022 do 15:00 hod. 

 

pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi ( na ponuky 

doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a budú vrátené odosielateľovi ).  

 

Písomné ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „Maľovanie a opravy interiéru“ s 

nápisom „NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou, kuriérom, alebo osobne na adresu 

GERION senior centrum, n.o. v bode 1 tejto výzvy.  

 

Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu:       

       gerionsenior@gmail.com do predmetu e-mailu je potrebné napísať „Maľovanie a opravy   

       interiéru“. 

 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 

ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 

číslica 0.  

 

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov a musí byť cenou konečnou za celý 

predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.  

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky pri splnení všetkých stanovených podmienok. 



  

10. Zdroj finančných prostriedkov: Stavba bude  vo väčšej miere financovaná v rámci Výzvy 

pre Región 2022 poskytovaná z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

11. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

       Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 06. 10 2022 o 09.00 hod.. Uchádzači budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia.  

 Objednávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr          

do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných  

uchádzačov o tom, že  v tejto zákazke neuspeli.  

Obhliadku budovy je možné uskutočniť po telefonickom dohovore t.č. 0918 469 341. 

12. Ďalšie informácie 

 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31. 12. 2022. 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči objednávateľovi. 

Objednávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vylúči 

ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky.  

V Zámutove, dňa 01. 09. 2022 

                                      

         ..............................................                                           

                                 Mgr. Sklinár Igor 

Štatutár GERION senior centrum, n.o.    

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 –  Návrh uchádzača na plnenie kritérií, (identifikácia uchádzača) 

Príloha č. 2 - Položkovitý rozpočet 

Príloha č. 3 – Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Príloha č. 4 - Čestné prehlásenie 

  



  

Príloha č. 1 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: „Maľovanie a opravy interiéru“ 

 
 

1. Identifikácia uchádzača : 

 

Obchodné meno : 

Zastúpený : 

obchodné sídlo : 

IČO: 

DlČ: 

lČ DPH : 

 

2. Cenová ponuka : 

 

Položka Cena bez DPH v € Sadzba DPH v € 
Cena vrátane DPH  

v € 

„Maľovanie a opravy 

interiéru“ 
   

 

 

Spoločnosť je platcom DPH
1
: 

Áno  -   Nie 

 

 

 

Miesto a dátum : 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača : 

 

 

Ponuku vypracoval : 

 

 

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky: 

 

 

Podpis (pečiatka) osoby ktorá ponuku vypracovala : 
 

  

                                                           
1
 Nehodiace sa preškrtnite 



  

Príloha č. 2 

Položkovitý rozpočet 

P.Č. Názov Množstvo MJ 
Cena 

jednotková 
Cena celková 

1 Vysprávka stien 1 450,000 m2   

2 Vysprávka stropov 400,000 m2   

3 Penetrácia stien 2 740,000 m2   

4 Maľba dvojnásobná - tónovaná 2 011,570 m2   

5 Maľba dvojnásobná - biela 729,610 m2   

6 Výmena sadrokartónu 280,000 m2   

7 
Presun nábytku a materiálu pred a po 

vykonaní predmetu zákazky 
630,320 m2   

8 Likvidácia odpadov 1,000 ks   

9 
Ochranu nábytku a zariadenia počas 

výkonu činností 
630,320 kg   

10 Akrylovanie 874,000 m   

11 
Oprava poškodených dlaždičiek v 

kúpeľní 
85,000 m2   

12 Pomocné lešenie 1,000 ks   

13 
Párne čistenie dlažby v celom 

zariadení 
985,000 m2   

14 Vysprávka stien 1 450,000 m2   

6 Vysprávka stropov 400,000 m2   

7 Penetrácia stien 2 740,000 m2   

8 Maľba dvojnásobná - tónovaná 2 011,570 m2   

9 Maľba dvojnásobná - biela 729,610 m2   

10 Výmena sadrokartónu 280,000 m2   

11 
Presun nábytku a materiálu pred a po 

vykonaní predmetu zákazky 
630,320 m2   

12 Likvidácia odpadov 1,000 ks   

13 
Ochranu nábytku a zariadenia počas 

výkonu činností 
630,320 kg   

x CELKOM x    

 

 

  



  

Príloha č. 3 

Zákazka „Maľovanie a opravy interiéru“ 

Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Uchádzač: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami pre zadávania zákazky s názvom zákazky 

,,Maľovanie a opravy interiéru,, ktoré určil verejný obstarávateľ' vo výzve na predloženie ponuky. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ' spracovávať podľa zákona č, 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Ponuku vypracoval: 

 

Podpis osoby ktorá ponuku vypracovala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č 4 

Zákazka „Maľovanie a opravy interiéru“ 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Uchádzač:........................................................................................................................................... 

Týmto Čestne vyhlasujem,  že v zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákonač,343/2015 Z.z, o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemám 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Podpis: 


