
 

 
 

 
 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
            ( ďalej len „Výzva“) 
 

Postup verejného obstarávania -  podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska postupom  
podľa § 112 - 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Úradný názov: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 

Sídlo organizácie:   Šrobárova 1, 042 23 Košice 

Štatutárny orgán:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

IČO:   00160989 

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová, poverená osoba 
 

Komunikačné rozhranie 
obstarávateľa: 
Adresa profilu verejného 
obstarávateľa: 
 

https://josephine.proebiz.com 
 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
profilov/zakazky/409   

 

Zatriedenie verejného 

obstarávateľa:  
Verejný   obstarávateľ podľa    § 7  ods. 1  písm.  b)   zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „verejný 
obstarávateľ“  a „zákon o verejnom obstarávaní“ )  

 
Hlavný predmet činnosti:  Všeobecné verejné služby    

 
 
2. Predmet zákazky: 
 
2.1 Názov zákazky: 

 

„Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, 
nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií  výplní – I.ETAPA“ 

 
 

https://josephine.proebiz.com/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/409
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/409


 

2.2 Spoločný slovník obstarávania:  
 

45000000-7 Stavebné práce  
45212350-4 Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 
45262000-1 Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác 
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 
45453100-8 Renovačné práce 
4545400-4 Obnovovacie práce 
45454100-5 Reštaurovanie 

 
 
2.3 Miesto plnenia predmetu zákazky:   
             

   Výstavba je plánovaná na budove národnej kultúrnej pamiatky  – Gymnázium   Šrobárova 1     
   v Košiciach , súpisné číslo 1015 na pozemku parcelné  číslo 225/2, 226, 227,  228,  229, 228,   
   zapísaná  v  registri  KN-C  v  katastrálnom  území  Stredné  mesto,  list  vlastníctva  č.  1878,    
   Mestská   pamiatková    rezervácia   Košice, Ústredný   zoznam    pamiatkového   fondu    SR 
   č. 1217/0.            
    
                

 
3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 
 

           Opis  predmetu  zákazky a všetky  potrebné informácie  v súvislosti  s  predmetom zákazky  

 sú prístupné na: 
 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428408 
 

  
            

 

 

 

 
V Košiciach dňa 24.11.2020 
VO vypracovala poverená osoba: Ing. Iveta Beslerová 
Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 
Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428408

