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Vaša značka   Naša značka  Vybavuje/linka   Rožňava 

                                            48051/180/2013             Čižmárová /103                     09.09.2013 

                                     0918 333 208 
 

Vec: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku : ,,Pranie prádla “ 

 

 

 

V súlade s § 9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na poskytnutie 

služby s názvom ,,Pranie prádla“. 

1) Popis predmetu zákazky: Pranie prádla 

2) Predpokladané množstvo: plachta biela 300ks, povlak na paplón 300ks,povlak 

na vankúš 300ks,obrus 40 ks, uterák obyčajný 40ks, uterák froté 300 ks, utierka 

40ks,obrúsok 40ks,deka 10ks 

3) Kontaktná adresa: Katarína Čižmárová, tel. +421 918 333 208, email: 

katarina.cizmarova@lesy.sk. Cenové ponuky zasielajte poštou, alebo osobne na 

sekretariát OZ v zalepenej obálke. 

4) Časový obdobie: predpoklad poskytnutia služieb október – december 2013 na 

základe objednávky. 

5) Miesto poskytnutia služby : LS Betliar, LS Nižná Slaná, LS Ľadová, LS 

Rožňava, LS Krásnohorské Podhradie, OZ Rožňava 

6) Lehota na predloženie cenových ponúk: do 19.9.2013 do 10:00 hod. 

7) Súpis dokladov: - fotokópia Výpisu z obchodného registra resp. 

Živnostenského listu           

                                   – cenová ponuka 
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8) Hodnotiace kritérium a spôsob vyhodnotenia: hodnotiace kritérium je 

najnižšia cena (najnižšia cena za poskytnutie služieb znamená najnižšia 

celková cena v € bez DPH za celý predmet zákazky obstarávania – tabuľka) 

 

Por. č. Popis služby
Požadované 

množstvo (ks)

Jednotková 

cena bez DPH 

(€)

Cena bez 

DPH (€)

Celková 

cena s DPH 

(€)

1. plachta biela 300

2. povlak na paplón 300

3. povlak na vankúš 300

4. obrus 40

5. uterák obyčajný 40

6. uterák froté 300

7. utierka 40

8. obrúsok 40

9. deka 10

Cena celkom v €

 

 

Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto 

informáciu uviesť vo svojej ponuke. 

 

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky. 

 

Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky 

doložte i fotokópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám 

vopred ďakujeme. 
  

 

S pozdravom „Lesu zdar!“ 

 

 

 Ing. Štefan Zubriczký    

 riaditeľ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Telefón : 

058 / 7322750-51  

Fax : 

058 / 7323532  

 

Účet v peňažnom ústave : 

VÚB a.s. Rožňava 

 

IČO : 36038351 

DIČ : 2020087982 

 

Lesy SR, š.p.,  Banská Bystrica 

Odštepný závod Rožňava 

 podporuje trvalo udržateľné 

obhospodarovanie lesov – viac 

informácií:  www.pefc.org 

Číslo osvedčenia o certifikácii 

lesov 3072/2011 
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