
 
Výzva na predloženie ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Predmet zákazky : Murárske a maliarske práce v objekte GR SPF v Bratislave  

 
1. Názov a adresa verejného obstarávateľa : 
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava  
2. Kontaktné miesto : 
GR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
3. Kontaktná osoba : 
RNDr. Jaroslav Černiansky 
tel. č. : +421 220941236 
E-mail : cerniansky@pozfond.sk 
  
2. Opis zákazky : Predmetom zákazky bude vymaľovanie priestorov a opravy stropov 
v niektorých miestnostiach GR SPF a oprava fasádnej omietky murovaného oplotenia areálu 
GR SPF: 
 

Zoznam miestností - maľovanie   

    

umiestnenie miestnosť m² poznámka 

suterén dielňa+sklad 235,00 protiplesňový náter 

suterén kotolňa 157,00   

suterén miestnosť údržbára 28,00   

suterén WC 8,00   

suterén šatňa kuchyňa 17,00   

suterén výdajňa stravy 16,00   

suterén jedáleň 68,00   

prízemie podateľňa 44,00   

prízemie chodbička pri podateľni 12,00   

prízemie+posch. steny pri výťahoch 10,00   

        

        

        

  Spolu m² : 595,00   

   

Zoznam miestností - murárske + maliarske práce 
    

umiestnenie miestnosť m² poznámka 

5. poschodie 504 obhliadka poškodený strop 

5. poschodie 512 obhliadka padá strop 

        

        

        

  Spolu m² : 0,00   

 
 



 

Murárske práce - oprava fasády oplotenia 
    

umiestnenie miestnosť m² poznámka 

exteriér   80,00 poškodená omietka 

        

        

  Spolu m² : 80,00   

 
Pred predložením ponuky je nevyhnutná obhliadka priestorov – obhliadka sa uskutoční 

16.9.2013 o 10,00 na adrese GR SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky : 8 000 euro bez DPH 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk : 19.9.2013  10,00 hod. 
 
5. Spôsob predkladania ponúk : formou elektronickej komunikácie na email : 
cerniansky@pozfond.sk.  
 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v euro bez DPH.  
 
7. Zákazka bude zadaná na základe objednávky.   
 
8. Ponuka bude vyjadrená v tabuľke : 
 
predmet zákazky cena v euro bez DPH  

Murárske a maliarske práce – 
cena za celý predmet 
zákazky 

 

  
9. Dátum zverejnenia výzvy : 4.9.2013  
 
 
 
 
 


