
PRÍLOHA Č.3: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 
 

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU   
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky:  

Identifikačné údaje uchádzača vyplní uchádzač „maľovanie tried, chodieb, jedálne, telocvične a kabinetov“ 

Opis a rozsah predmetu zákazky  
 
Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí plnenie 
predmetu zákazky.  
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzva na predloženie ponuky“.  
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky  v EUR s DPH.  

Názov:  
 
Sídlo:  
 
IČO:  
IČ DPH:  
Kontaktná osoba:  
 
Telefón:  
 
Email:  
 

Miesto realizácie predmetu zákazky:  Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava 
Termín plnenia predmetu zákazky:  Uvedený v bode č. 3 „Výzvy na predloženie ponuky“  
Kontaktná osoba pre prieskum trhu:  Ing. Lenka Križanová, ekonomka_suvba@centrum.sk, 0259306227 

Podmienky účasti:  Špecifikované v bode č. 4 „Výzvy na predloženie ponuky“  

Predpokladaná hodnota zákazky:         bez DPH 
NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 Položka Celková cena predmetu zákazky 
v EUR bez DPH 

Cena pre vyhodnotenie ponúk s DPH / 
Celková cena predmetu zákazky v EUR s 

DPH* 
Penetrácia podkladu, vrátane materiálu 2063 m2 Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Maľovanie na bielo, vrátane materiálu 1488m2 Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Maľovanie soklov, vrátane materiálu 575m2 Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Sťahovanie nábytku Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Zakrývanie Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Vysprávky Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Demontáž a montáž svietidiel Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
Prenájom lešenia Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

 
 

Záväzná platnosť ponuky do:  31.07.2019 
Termín na doručenie ponúk:  04.07.2019 do 12.oo hod 
Spôsob predkladania ponúk:  
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na adresu:  

elektronicky – prostredníctvom e-mailu : ekonomka_suvba@centrum.sk 
alebo poštou s označením „neotvárať - súťaž“ 

mailto:ekonomka_suvba@centrum.sk
mailto:ekonomka_suvba@centrum.sk


Poznámka:   
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.  
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.  
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu.  
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu trhu alebo v závislosti s 
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 
 
 


