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VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  

k predmetu zákazky s názvom  

  

Schodisková plošina a schodolez 

 

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:   

Schodisková plošina a schodolez 

   

4. Druh zákazky:  

Zákazka na dodávku a montáž schodiskovej plošiny a schodolezu 

  

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

  Hlavný slovník:   

         51511000-7 Inštalácia zdvíhacích a manipulačných zariadení okrem výťahov a 

pohyblivých schodov 

         33196200-2    Prístroje pre invalidných občanov        

 

6. Komplexnosť predmetu zákazky:  

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.  

http://www.spsbj.sk/
http://www.spsbj.sk/


  

   

 STREDNÁ  PRIEMYSELNÁ  ŠKOLA TECHNICKÁ 
                                 Komenského 5, 085 42     Bardejov     

  

            

  
 Telefón:               Email:                       Web:                     IČO:   
+421544722450            skola@spsbj.svcmi.sk      http://www.spsbj.sk              00161705      
              sekretariat@sps-bj.vucpo.sk   

 

7. Opis a rozsah predmetu zákazky:  

Šikmá schodisková plošina 

Prepravné zariadenie na schody pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku s dráhou s 

variabilným sklonom i smerom. Vedúca koľajnica na ľavej strane schodiska. Prívodné napätie 

24V DC, príkon do 1kW, rýchlosť 5 m/min. Pohon cez záber ozubeného kolesa do 

perforovanej koľajnice. Nosnosť do 250 kg. Prevádzka v interiéry. Maximálne rozmery 

1100x800 mm. Dodávka obsahuje 1x zákrutu 180°, 1x zákrutu 90°, 1x čelný nájazd na 

plošinu, 2x diaľkový ovládač v stanici, motorizované sklápanie plošiny, nájazd na plošinu z 

dvoch strán, montáž zariadenia. Spĺňa normy STN EN 81-40  a  2006/42/EC.  

 

Pásový schodolez 

Mobilná a prenosná pomôcka, ktorú je možne rozložiť a slúži na prepravu mechanických 

invalidných vozíkov. Pracovné napätie 24V, rýchlosť 5 m/min., hmotnosť do 50kg, nosnosť 

do 150kg. 

 

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 18 750,00 EUR bez 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.  

c) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača (príloha č. 1) 

    

Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:  

  

Cenová ponuka našej firmy na dodanie predmetu zákazky s názvom Schodisková plošina 

a schodolez  je .............,- EUR  celkom bez DPH. 
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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 na adresu skola@spsbj.sk, ktorá musí 

obsahovať nasledujúce údaje:  

- Predmet správy: Schodisková plošina a schodolez - ponuka 

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

- názov a sídlo verejného obstarávateľa  

    

 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 28.6.2021  do 13,00 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: 29.6.2021 o 10,00 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 21.6.2021    

 

                        Ing. Jaroslav Bujda  

                              riaditeľ školy       


