
PRÍLOHA Č.3: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 

 

       Obchodná akadémia                                                      

Dudova 4, 85102 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 a chodieb“ 

 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 
Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí plnenie 

predmetu zákazky. 

 

  maľovanie tried v trakte D, počítačovej učebne, chodby traktu B a chodby-respíria 
 
  ( odhad plochy pre realizáciu 2500 m2) 
 

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: Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava 

Termín plnenia predmetu zákazky: Uvedený v bode č. 3 „Výzvy na predloženie ponuky“ 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Ing. Olga Ferenčíková, ferencikova@oadudova.sk, 02 62412404 

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

Predpokladaná hodnota zákazky:    17.500,- EUR bez DPH/21.000,-  EUR s 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* 

 

    Škrabanie starej maľby Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Izolovanie proti plesni, Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Izolovanie pretečených škvrn, Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Oprava olejového náteru Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Penetrácia podkladu, vrátane materiálu       Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Maľovanie na bielo, vrátane materiálu         Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Maľovanie soklov, vrátane materiálu              Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Sťahovanie nábytku Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Zakrývanie, páskovanie Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Výspravky Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Demontáž a montáž svietidiel Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 Prenájom lešenia Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

    CELKOVÁ CENA za celý predmet zakázky 

Záväzná platnosť ponuky do: 31.07.2019 

Termín na doručenie ponúk: 18.07.2019 do 10.oo hod 

Spôsob predkladania ponúk: 

Vašu záväznú ponuku nám zašlite na adresu: 

Obchodná akadémia, 

Dudova 4, 85102 Bratislava 

elektronicky – prostredníctvom e-mailu : ferencikova@oadudova.sk 

alebo poštou s označením „neotvárať – súťaž maľovanie“ 
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