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VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  

k predmetu zákazky s názvom  

  

Modernejšie školy – dodávka nábytku 

 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“)  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  Názov:     Stredná priemyselná škola technická  

  Sídlo:      Komenského 5, 085 42 Bardejov  

  IČO:      00 161 705  

  DIČ:      2020508820       

  Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ  

  Kontaktná osoba:  Ing. Jaroslav Bujda  

  Kontakt:                        skola@spsbj.sk, 054/742 24 50  

  Web:      www.spsbj.sk     

  

2. Druh verejného obstarávateľa:   

  Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.   

  

3. Názov predmetu zákazky:   

Modernejšie školy – dodávka nábytku 

   

4. Druh zákazky:  

Zákazka na dodávku nábytku pre projekt Modernejšie školy 

  

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

  Hlavný slovník:   

         39100000-3 - Nábytok 

         

6. Komplexnosť predmetu zákazky:  

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.  

  

7. Opis a rozsah predmetu zákazky:  

Trojmiestna sedačka 

http://www.spsbj.sk/
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Trojmiestna pohovka, materiál čalúnenia: imitácia kože alebo dobre udržiavateľná látka počas 

dezinfekcie, farba: odtiene sivej, šírka pohovky 235 - 240 cm, nosnosť minimálne 250 kg, 

hĺbka sedadla minimálne 55 cm, materiál konštrukcie masívne drevo alebo kov, tvrdosť 

sedenia: stredne tvrdé alebo tvrdé. Obstarávané množstvo: 1 ks. 

Jedálenský stolík vysoký okrúhly 

Jedálenský stôl s okrúhlou doskou a štyrmi nohami. Priemer dosky 90 cm, farba dosky biela 

alebo sivá, hrúbka dosky minimálne 2 cm, výška stola 70 – 80 cm, materiál dosky: 

drevovláknitá doska, nohy stola zo svetlého glazúrovaného masívneho dreva. Obstarávané 

množstvo: 5 ks. 

Konferenčný stolík okrúhly 

Konferenčný stôl s okrúhlou doskou a štyrmi nohami. Priemer dosky 50 - 60 cm, farba dosky 

biela alebo sivá, hrúbka dosky minimálne 2 cm, výška stola 35 – 45 cm, materiál dosky: 

drevovláknitá doska, nohy stola zo glazúrovaného masívneho dreva. Obstarávané množstvo: 

2 ks. 

Kreslo 

Jednomiestne kreslo, materiál čalúnenia: imitácia kože alebo dobre udržiavateľná látka počas 

dezinfekcie, farba: odtiene sivej, šírka kresla 100 - 105 cm, nosnosť minimálne 85 kg, hĺbka 

sedadla minimálne 50 cm, materiál konštrukcie masívne drevo alebo kov, tvrdosť sedenia: 

stredne tvrdé alebo tvrdé. Obstarávané množstvo: 2 ks. 

Taburet 

Kruhová taburetka z  ekokože. Priemer 45 – 50 cm, výška 45 – 55 cm, farba: modrá, žltá, 

zelená, čierna, hnedá, červená, béžová, nosnosť minimálne 100 kg. Obstarávané množstvo: 6 

ks (rôzne farby). 

Sedací vak 

Sedací vak z ekokože. Výplň polystyrenové guličky o objeme 350 – 500 litrov, tvar rôzny 

(napr. guľa, ovál), farba: tmavo modrá, béžová, svetlo zelená, nosnosť minimálne 100 kg. 

Obstarávané množstvo: 9 ks (rôzne farby). 

Stolička biela 

Plastová  stolička s ergonomicky tvarovaným sedadlom. Môže byť doplnená penovým 

sedákom čalúneným do ekokože. Farba biela. Nohy z kovu vo farbe sedacej časti. Nosnosť 

minimálne 100 kg. Približné rozmery (odchýlka 5 cm pre každý romer): 85 x 50 x 55 cm. 

Obstarávané množstvo: 8 ks. 

Stolička žltá 

Plastová  stolička s ergonomicky tvarovaným sedadlom. Môže byť doplnená penovým 

sedákom čalúneným do ekokože. Farba žltá. Nohy z kovu vo farbe sedacej časti. Nosnosť 

minimálne 100 kg. Približné rozmery (odchýlka 5 cm pre každý romer): 85 x 50 x 55 cm. 

Obstarávané množstvo: 8 ks. 

Koberec okrúhly 

Okrúhly tkaný koberec so vzorom futbalovej lopty. Priemer 180 - 200 cm. Dĺžka vlasu 7 – 10 

mm. Obstarávané množstvo: 1 ks. 

Koberec 

Okrúhly tkaný koberec so špirálovým vzorom. Priemer 180 - 200 cm. Dĺžka vlasu maximálne 

8 mm. Obstarávané množstvo: 1 ks. 

 

Nízka stolička bez operadla 
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Stolička bez operadla z masívu alebo možnosťou čalúnenia. Výška maximálne 45 cm. Rozmer 

sedacej časti 35 – 40 cm. Materiál: dubové drevo, matne lakované. Obstarávané množstvo: 8 

ks. 

Stoličky 

Konferenčná plastová stohovateľná stolička. Kovová chrómovaná podnož s plastovými 

koncovkami na ochranu podláh. Bez podrúčok. Nosnosť 100 – 150 kg. Farebné varianty biela, 

oranžová, červená, sivá, modrá, zelená. Obstarávané množstvo: 30 ks (rôzne farby). 

Taburetka kocka 

Taburetka z ekokože v tvare kocky. Maximálny rozmer 49x49x49 cm (vrátane nožičiek), 

farba: modrá, žltá, zelená, červená, čierna, hnedá, béžová, nosnosť minimálne 100 kg. 

Obstarávané množstvo: 20 ks (rôzne farby). 

Klubové kreslo látkové 

Klubové kreslo s poťahom zo smaragdovozelenej látky. Kreslo pre jednu osobu s polkruhovou 

podstavou a opierkami na ruky. Priestor pod sedákom je otvorený. Maximálna hmotnosť 15 

kg. Maximálne rozmery 700 x 900 x 650 (ŠxVxH). Nosnosť minimálne 120 kg. Sedacia časť 

vyplnená pur penou. Obstarávané množstvo: 2 ks. 

Klubové kreslo látka/ekokoža 

Klubové kreslo s poťahom sedacej časti z látky sivej farby a bočné časti z ekokože bielej alebo 

sivej farby. Kreslo pre jednu osobu s polkruhovou podstavou a opierkami na ruky. Priestor 

pod sedákom je otvorený. Maximálna hmotnosť 15 kg. Maximálne rozmery 700 x 900 x 650 

(ŠxVxH). Nosnosť minimálne 120 kg. Sedacia časť vyplnená pur penou. Obstarávané 

množstvo: 2 ks. 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42  Bardejov 

Termín dodania: do 31.8.2021 

   

9. Maximálna hodnota zákazky:  

Maximálna hodnota zákazky je 10390 EUR s DPH.  

  

10. Podmienky účasti:  

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na 

ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne 

overená.  

  

11. Obsah ponuky:  

  Ponuka musí obsahovať:  

a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu.  

b) Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti.  

    

Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:  
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Cenová ponuka našej firmy na dodanie predmetu zákazky s názvom Modernejšie školy – dodávka 

nábytku je .............,- EUR  celkom bez DPH. 

 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná 

zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:    

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,   

- výška a sadzba DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   

  

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

    

13. Predkladanie ponúk:  

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzači nemajú nárok na úhrady 

nákladov spojených  účasťou v tejto súťaži.  

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe e-mailom adresu skola@spsbj.sk, ktorý musí 

obsahovať nasledujúce údaje:  

- predmet správy: Modernejšie školy – dodávka nábytku - ponuka 

- obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača  

- názov a sídlo verejného obstarávateľa  

- správe nastaviť príznak Doručenka 

    

 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 13.8.2021  do 10,00 hod.  

 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do  súťaže, 

a teda nebudú vyhodnocované.  

  

14. Termín otvárania ponúk: 

 Termín otvárania ponúk je: 16.8.2021 o 11,00 hod. 

 

15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.           

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy na poskytnutie služby. 

  

V Bardejove, dňa 4.8.2021         Ing. Jaroslav Bujda  

                              riaditeľ školy       

mailto:skola@spsbj.sk

