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Dôvod prieskumu Maľovanie fasády pavilónu "C"

Predmet a klasifikácia 
produkcie Maľovanie fasády pavilónu "C"

Požadované parametre ceny bez DPH

Spôsob prieskumu
Dátum 9.2.2015

Rozhodnutie

1. INEX-Hausgarden s.r.o. Lipová 978/12, 951 31 Močenok 15.320,00 €
2. Lenčéš Marián-MALEN mal. a natier.práce 951 31 Močenok 14.718,40 €
3. FIRMA-Kováč.stav.a mal. práce Novozámocká 196, Nitra 18.867,00 i

Dodávateľ bol vybratý na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Vybraný dodávateľ

Lenčéš Marián - MALEN, maliarske a natieračské práce
Močenok 1527
951 31 Močenok

Obstarávacia cena 14.718,40 € bez DPH
Platnosť cenv do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

9.2.2015

Schválil
Ing. Tibor Lovecký 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis
'  f 12.2.2015

Schválil
Ing. Erika Chudá 

riaditeľ
podpis Dátum

17.2.2015
I



INEX-Hausgarden s.r.o. stavebné práce

VEC: Cenová ponuka na obnovu fasády pavilónu C pre Špecializovanú nemocnicu sv. 
Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 Nitra 94988

Murárske práce
Materiál: Stavebné lepidlo( Baukleber) ,vyrovnávacia malta (Bumit MWR) 
Spolu :1400EUR

Stavba celopodlažného lešenia
Spolu: 2300EUR

Penetrácia fasády
Materiál: Penetrácia ( Duvilax ) 
Spolu: 1300 EUR

Maľovanie fasády
Materiál: Baumit Fasádna farba 2x náter 
Spolu: 6900EUR

Klampiarske práce
Vyhotovenie novei plechovej konštrukcie, rýny 
Spolu: 2400EUR

Natieračské práce Kovové konštrukcie, plechové ríny, plechové vetráky. 
Materiál: Email Syntetický Vonkajší 
Spolu: 1020EUR

Spolu suma bez DPH : 15320 -EUR 
DPH20% 3064-EUR 
Spolu: 18384- EUR

V Nitre 7.1. 2015

INEX-Hausgarden s.r.o.
Lipová 978/12. 951 & M očenok  

Mobil: 0907 647 028 
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Lenčéš Marian -  MALEN maliarske a natieračské práce. 951 31 Močenok 1527

Špecializovaná nemocnica 
sv. Svorada Zobor, n.o. 
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

VEC: Cenová ponuka

Na základe miestnej prehliadky a osobného rokovania dňa 30.12.2014 Vám 
predkladáme cenovú ponuku na lešenárske, murárske, klampiarske maliarske a 
natieračské práce vonkajšej fasáde v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor.

1. Lešenárske práce
popis prác: doprava, montáž, demontáž, odvoz, lešenia 
Cena spolu : 520m2 x 4,17 EUR = 2168.4- EUR

2. Murárske práce
popis prác: preklepanie starej zvetranej omietky, asanačný prestrik, usadenie rohových líšt,
vyhotovenie novej ušľachtilej omietky.
použitý materiál: Baumit
Cena za prácu: 420-EUR
Cena za materiál: 890-EUR

3. Maliarske práce
popis prac: zakrývanie, lepenie okien maliarskou páskou, oprášenie, okartáčovanie, 
odstránenie nežiaducich častíc poškodenej fasády 
1 x penetrácia celej plochy 2x prevalcovanie celej plochy
Použitý materiál rPenetrácia Den Braven, Baumit Silikon Color (Fasádna farba).
Cena za prácu : 1980-EUR 
Cena za materiál: 5910-EUR

4.Vyhotovenie novej plechovej atiky, ríny, dažďových zvodov
popis prác: demontáž starej plechovej atiky, výroba novej plechovej atiky, výroba nových 
dažďových zvodov, montáž novej plechovej atiky.
Cena spolu: 2370-EUR

5. Natieračské práce ( plechové konštrukcie, dažďové zvody, plechové atiky, plechové 
vetráky)
popis prác: prebrúsenie, odmastenie, oprášenie, náter základný lx 

náter vrchný 2x 
použitý materiál: Herbol ( Farba na kov)
Cena spolu : 98m2 x 10 EUR = 980-EUR

Celková suma za prevedené práce bez DPH : 14718,4 -EUR
DPH 20%: 2943.6-EUR 
Spolu:______ 17662 -EUR

Súčasťou prevedených prác je  likvidácia obalov a vzniknutého odpadu.

V Močenku dňa 14. 1.2015

Marian Lenčéš - MALEN
951 31 Močenok 1527/34 

maliarske a natieračské práce 
IČO: 40 514 994 

IČ DPH: SK1070032043
č. živ. reg: 450-7737



FIRMA -  Kováč stavebné a maliarske práce Novozámocká 196 Nitra 94901

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
Kláštorská 134 94988 Nitra

Vec: Predloženie návrhu rozpočtu maliarskych a natieračských prác -  náter fasády pavilón C.

Oprášenie, penetrovanie vonkajšej fasády
Spolu 2320EUR
materiál -  stavebná penetrácia Primer G

Vyhotovenie novej omietky
materiál - Hasit 607
Spolu: 84m2 x 29EUR =  2436EUR

Maľovanie fasády fasádnou farbou
maľovanie farbou 2x
materiál: Baumit farba na fasádu
Spolu : 590m2 x 13,5EUR= 7965EUR

Klampiarske práce(demontáž starého odkvapového plechu, výroba novej plechovej konštrukcie)
Cena za m2 = 63EUR
Spolu 40m2 x 63EUR =  2520EUR

Polyuretánové nátery na kovovú konštrukciufoceľové zvody, riny odkvapy)
Použitý materiál- email polyuretánový(dvojzložkový)
Cena za m2 -12EUR
Spolu: 98m2 x 12EUR =1176EUR

Stavba +  prenájom lešenia
Cena spolu: 2450EUR

DPH 20% 3773.4.-EUR
Spolu 22640.4.-EUR

FIRMA - KOVÁČ
Stavebné práce 

NovozámdckátBÉ
IČ D P H rSK  1020387236

V Nitre dňa 20.12. 2014
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Vy n chová základňa
Slovenský zdravotníckej univerzity:

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
cenový prieskum

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. ( § 9 ods. 9) 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novelizovaných noriem, vyzýva 
záujemcov/uchádzačov na predloženie cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941156, mobil 0918 795 098
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: Ladislav Bránik, vedúci prevádzky
E-mail: branik@snzobor.sk

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, 

Predmet zákazky: Maľovanie fasády pavilónu „C“.

Cena za predmet zákazky:
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách.

Cenu uvádzajte v zložení: navrhovaná zmluvná cena v € bez DPFI
sadzba DPH v % a v €
cena zmluvná cena celkom v € s DPH.

Maximálna akceptovateľná cena za predmet zákazky: v zmysle § 9 ods. 9 -  zákazka s nízkou
hodnotou.

Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Platobné podmienky: úhrada po vykonaní prác a odovzdaní diela do 30 dní bezhotovostným 
platobným stykom -  prevodom. Verejný obstarávateľ neposkytne na vykonanie diela zálohu.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je  potrebné doručiť do 19.1.2015 písomne na adresu nemocnice alebo elektronicky na 
adresu: gazova@snzobor.sk

Kritériom hodnotenia : Najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.

Realizácia predmetu zákazky: II. Štvrťrok 2015

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, ívww. sns'obot: s k. ICO: 37971832

mailto:branik@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk
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Použitie elektronickej aukcie: nie

Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú uchádzači/záujemcovia v slovenskom jazyku.

Bližšie špecifikované požiadavky verejného obstarávateľa:
Predmetom cenovej ponuky je:

vykonanie maľovania fasády -  čelnej strany pavilónu „C“ 
murárske vysprávky poškodených častí omietky 
nevyhnutné klampiarske práce.

Vykonanie prác je podmienené použitím vlastného lešenia.

Verejný obstarávate!’ požaduje podrobný rozpis prác a navrhovaného materiálu k použitiu.

Celková plocha náteru čelnej strany fasády: cca 500,00 m2.

Bližšie informácie budú záujemcom/uchádzačom poskytnuté pri obhliadke miesta realizácie. 

Obhliadka miesta realizácie je potrebná.

Obhliadku miesta realizácie stanovil verejný obstarávateľ na 30.12.2014 po dohovore s kontaktnou 
osobou -  pánom Bránikom -  vedúcim prevádzky na telefónnom čísle: 0918 795 098.

Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo zrušiť cenový prieskum:

ak nebude doručená žiadna cenová ponuka
pri prekročení maximálnej akceptovateľnej cene
v prípade nezaradenia akcie do investičného plánu resp. do plánu opráv

Ing. Tibor Lovecký 
ekonomicko -  prevádzkový námestník

V Nitre: 17.12.2014
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
18. decembra 2014 10:14 
'inex@inexhausgarden.sk'
Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra. 
Výzva na predkladanie cenový ponúk - maľovanie fasády pavilónu C..doc

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, obraciame sa na vás v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.
§ 9 ods. 9 (zákazka s nízkou hodnotou) o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie maľovania čelnej
steny (fasády) pavilónu „C" v našej nemocnici. Prílohu tejto žiadosti tvorí Výzva na predkladanie cenových ponúk.

Potvrďte prosím prijatie tejto našej žiadosti.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

'firma.kovac@gmail.com'
Žiadosťo ozasianie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra 
Výzva na predkladanie cenový ponúk - maľovanie fasády pavilónu C..doc

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
18. decembra 2014 10:15

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, obraciame sa na vás v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.
§ 9 ods. 9 (zákazka s nízkou hodnotou) o zaslanie cenovej ponuky na možná vykonanie maľovania čelnej
steny (fasády) pavilónu „C" v našej nemocnici. Prílohu tejto žiadosti tvorí Výzva na predkladanie cenových ponúk.

Potvrďte prosím prijatie tejto našej žiadosti.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

l
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
18. decembra 2014 10:19 
'mlences@centrum.sk'
Žiadosťo zaslanie cenovej ponuky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra. 
Výzva na predkladanie cenový ponúk - maľovanie fasády pavilónu C..doc

Dobrý deň vážený uchádzač/záujemca, obraciame sa na vás v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.
§ 9 ods. 9 (zákazka s nízkou hodnotou) o zaslanie cenovej ponuky na možné vykonanie maľovania čelnej
steny (fasády) pavilónu „C" v našej nemocnici. Prílohu tejto žiadosti tvorí Výzva na predkladanie cenových ponúk.

Potvrďte prosím prijatie tejto našej žiadosti.

S pozdravom

Daniela Gažová 
Referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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