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Výzva na predkladanie ponúk za účelom zistenia PHZ  

(prieskum trhu)  

 

Stredná športová škola,  Trieda SNP 104 Košice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na stanovenie 

predpokladanej hodnoty zákazky  na ďalej špecifikované  služby. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Adresa organizácie:  Stredná športová škola,  Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :   00 521 965                          
       Kontaktná osoba:  PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:   055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk                     
       Internetová adresa:   www.ssske.sk 
 
 Názov zákazky : Určenie  PHZ -   Realizačná projektová dokumentácia  
 

2. Opis predmetu: Predmetom zákazky je stanovenie predpokladanej ceny   Projektovej dokumentácie, 
inžinierskej činnosti a autorského dozoru po vydanie stavebného povolenia: 

- Opláštenie školského internátu pozostávajúce z výmeny výplní otvorov obvodového plášťa  s návrhom 
zatepleného plášťa 

- Stavebné úpravy sociálnych zariadení internátu vrátane zdravotechniky a elektroinštalácie 
 

3. Predpokladaná cena predmetu zákazky: predmetom tejto výzvy 

4. Druh zákazky: očakáva sa zákazka s nízkou hodnotou 
5. Spôsob predloženia  ponuky: 

V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- Cena predmetu zákazky bez DPH 
- DPH 
- cena predmetu zákazky s DPH 
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, podľa 
požadovaného zadania. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie , 
pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o predpokladanej navrhovanej cene.  

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Stredná športová škola, Trieda  SNP 104 Košice                                                                
7. Lehota na predkladanie ponuky : do 15.02.2019 

- Doručenie e-mailom, osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa. V prípade doručenia 
poštou musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote. 

- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto prieskume.  

 

V Košiciach 11.02.2019 
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