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VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  

k predmetu zákazky s názvom  

  

Modernejšie školy – dodávka atypického 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 atypického nábytku 

   

4. Druh zákazky:  

Zákazka na dodávku atypického 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:  

Zostava so sedením 

http://www.spsbj.sk/
http://www.spsbj.sk/
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Zostava so sedením. Na mieru vyrobený nábytok vo forme regála so sedacou časťou 

uprostred. Celkový rozmer zostavy je 2600x2300x350/450 mm. Sedacia časť je z ľavej, 

vrchnej a pravej časti obklopená regálovými policami o rozmere 430x375 mm o hĺbke 350 

mm. Regálové police sú vyrobené z DTDL dosky bielej farby hrúbky 18 mm. Sedacia časť 

má rozmer 1700x1500 mm a je hlboká 450 mm. Umiestnená je uprostred zostavy. Sedacia 

časť je vyrobená z DTDL dosky dekóru Buk Ellmau (dekor číslo H1582) o hrúbke 18 mm. 

Ohranenie vo farbe dekoru dosky ABS hranou. Rozloženie podľa prílohy. Obstarávané 

množstvo: 1 ks. 

Zostava s vitrínou 

Zostava s vitrínou. Na mieru vyrobený nábytok vo forme regála s vitrínou uprostred. Celkový 

rozmer zostavy je 2600x2300x350/450 mm. Vitrínová časť je z ľavej, vrchnej a pravej časti 

obklopená regálovými policami o rozmere 430x375 mm o hĺbke 350 mm, skladá sa z dvoch 

vitrín a je umiestnená uprostred zostavy. Regálové police sú vyrobené z DTDL dosky bielej 

farby hrúbky 18 mm. Vitrínová časť má rozmer 1750x1950 mm a je hlboká 450 mm. Jedna 

vitrína má rozmer 875x1950 mm a je uzavretá dvoma sklenenými dvierkami s hliníkovým 

rámom a zámkom. Vitríny sú vyrobené z DTDL dosky dekóru Buk Ellmau (dekor číslo 

H1582) o hrúbke 18 mm. Ohranenie vo farbe dekoru dosky ABS hranou. Rozloženie podľa 

prílohy.Obstarávané množstvo: 1 ks. 

Tabuľa na korkový polep 

Podkladová tabuľa pre nástenný kalendár. Na mieru vyrobená tabuľa o rozmere 

2600x2000x18 mm. Tabuľa je vyrobená z DTDL dosky dekóru Buk Ellmau (dekor číslo 

H1582) o hrúbke 18 mm. Ohranenie dosky je vo farbe dekoru ABS hranou. 

Obstarávané množstvo: 1 ks. 

Bufet - obloženie 

Na mieru vyrobené obloženie okienka bufetu. Obloženie sa skladá z nadokenného obkladu 

(2655x400x36 mm), obkladu ostenia okienka, pracovnej dosky (2655x400x36 mm) 

a spodného obkladu (2655x1256x18 mm). Obloženie je vyrobená z DTDL dosky dekóru Buk 

Ellmau (dekor číslo H1582). Ohranenie dosky je vo farbe dekoru ABS hranou. Obstarávané 

množstvo: 1 ks. 

Stolová doska 

Na mieru vyrobený stôl pod okno s elektrickými zásuvkami. Rozmer dosky je 6190x450x36 

mm. Stolová doska je vyrobená z DTDL dosky dekóru Buk Ellmau (dekor číslo H1582). 

Ohranenie dosky je vo farbe dekoru ABS hranou. Stôl podopiera 6 nôh s hliníkovým dekorom 

o rozmere 60x60 mm. Nad stolom je v celej šírke na stene namontovaná lišta na zásuvky 

s výškou max 150 mm v rovnakom dekore ako stôl. Obstarávané množstvo: 1 ks. 

Stôl  šesťuholníkový 

Na mieru vyrobený stôl v tvare pravidelného šesťuholníka s maximálnym rozmerom 

1300x1300 mm a hrúbkou dosky 36 mm. Stolová doska je vyrobená z DTDL dosky bielej 

farby. Ohranenie dosky je vo farbe dekoru ABS hranou. Stôl podopiera 6 nôh s hliníkovým 

dekorom o rozmere 60x60 mm. Obstarávané množstvo: 5 ks. 

Skriňová zostava 

Zostava so skrinkami. Na mieru vyrobený nábytok vo forme vstavanej skrine s otvoreným 

regálom. Celkový rozmer zostavy je 2700x3260x480 mm. Zostava sa skladá 

z uzatvárateľných skriniek s policami a regálu s 20 blokmi. Dvierka skriniek sú vyrobené 

z DTDL dosky bielej farby hrúbky 18 mm. Skelet zostavy je vyrobený z DTDL dosky dekoru 
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Buk Ellmau (dekor číslo H1582) o hrúbke 18 mm. Ohranenie vo farbe dekoru dosky ABS 

hranou. Veľkosť regálových blokov je 500x500 mm s hĺbkou 480 mm. Rozloženie podľa 

prílohy. Obstarávané množstvo: 1 ks. 

 

Súčasťou výzvy je príloha obsahujúca vizualizácie atypických nábytkov pre predstavu ako by 

mal nábytok vyzerať. 

 

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 5300 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:  

  

Cenová ponuka našej firmy na dodanie predmetu zákazky s názvom Modernejšie školy – dodávka 

atypického 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.   
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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 atypického 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 13,00 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 6.8.2021          

 

Ing. Jaroslav Bujda  

                              riaditeľ školy       

  

mailto:skola@spsbj.sk
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Príloha č. 1 – Vizualizácia
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