
VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE PONUKY 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

    Názov:   Spojená škola 

    Sídlo:   Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

    IČO:   42128919 

    DIČ:   2022503923 

    Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch 

    e-mail:   Juraj.Mudroch@ssivanka.sk 

    Tel. č.:   0917 563 076 

 

2. Názov predmetu zákazky: Kúpa školského nábytku 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 39100000-3 Nábytok  

         60000000-8 Dopravné služby (bez 

prepravy odpadov)    

                    

4. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ v záujme skvalitnenia materiálno-technických 

podmienok v objekte organizačnej zložky Spojenej školy – SOŠ agrotechnickej 

v Bernolákove, Svätoplukova 38 rozhodol o kúpe školského nábytku. Prílohou tejto 

výzvy je tabuľka s uvedenými druhmi a množstvom, kde je potrebné doplniť 

jednotlivé ceny, sumarizáciu a uviesť cenu bez DPH aj s DPH. Ďalšou prílohou je 

presná špecifikácia jednotlivých druhov nábytku aj s fotodokumentáciou jednotlivých 

druhov nábytku, pričom nábytok požadujeme dodať presne v zmysle uvedenej 

špecifikácie, nakoľko sa jedná o dopĺňanie k existujúcemu nábytku. Súčasťou zákazky 

je aj dodávka a prípadná montáž. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 3.479,00 € (ide o hodnotu bez DPH) 

 



6. Miesto a termín dodania tovaru: SOŠ agrotechnická Bernolákovo, Svätoplukova 38

               Termín: do 07.08.2020 

            

7. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky. 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje 

záujemcom predložiť variantné riešenia 

 

9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny: Cenové ponuky 

možno predkladať do podateľne Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, SNP 30 alebo 

poštou. Podateľňa školy je otvorená v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. 

Na obálke je potrebné uviesť: „Cenová ponuka – Kúpa školského nábytku“. Ponuka 

a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t. j. v slovenskom jazyku). 

 

10. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti týkajúcich osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, nakoľko tieto verejný obstarávateľ overí z verejne dostupných zdrojov 

a z informačných systémov verejnej správy. 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie 

dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.07.2020 do 11.00 hod. (dátum 

a čas doručenia ponuky) 

 

12. Obsah ponuky – ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

 - vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú 



ponuku na predmet zákazky s uvedením ceny v EUR vrátane DPH  

     

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH 

Výsledok z prieskumu trhu a/alebo predloženej cenovej ponuky nezakladá povinnosť 

verejnému obstarávateľovi uplatniť objednávku u uchádzača, ktorý predložil najlepšiu 

cenovú ponuku. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena 

za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným 

obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

 

14. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Objednávka 

 

15. Platobné podmienky: Faktúra so splatnosťou 30 dní od dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky. Obstarávateľ 

môže formou zádržného zadržať desať percent z celkovej hodnoty zákazky na jeden 

rok. 

 

Ivanka pri Dunaji, 16.07.2020 

 

 

       Ing. Katarína Kubišová 

           riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha A 

 

Názov ks 
cena / ks 
bez DPH 

cena spolu  
bez DPH 

Školská lavica  30   

Školská stolička  60   
Katedra učiteľská 2   

Stolička ku katedre 2   
Cena celkom bez DPH      
Cena celkom vrátane DPH 20%      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B 

Školské lavice – 30 kusov 
Kovová konštrukcia vysokej pevnosti vyrobená z 
plochooválneho profilu 50x30 mm, lakovaná práškovými 
vypaľovanými farbami, nohy sú ukončené plastovými 
koncovkami s veľkou trecou plochou, ktoré tlmia hluk a 
nepoškodzujú podlahu. Pracovná doska stola 130x50 cm je z 
drevotriesky hr.22 mm, povrch HPL, dezén K085 - orech 
Rockford svetlý, priskrutkovaná ku konštrukcii 4 metrickými 
skrutkami M6 (pomocou zalisovaných oceľových puzdier); 
hrany dosky stola sú chránené 5 mm bukovým náglejkom. 
Odkladací priestor stola je riešený hygienickým drôteným košíkom, 2 vešiačiky na zavesenie 
tašiek.  
 
 
Školské stoličky – 60 kusov 
Kovová konštrukcia z plochooválneho profilu 38 x 20 mm lakovaná práškovými 
vypaľovanými farbami, nohy stoličky sú ukončené plastovými koncovkami, ktoré 
tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu. Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej 
celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravenej laminátom HPL, dezén 
K085 - orech Rockford svetlý. Sedáky a opierky sú prinitované ku konštrukcii 
oceľovými nitmi priemeru 5 mm. Stoličky sú stohovateľné. 
 
 
Katedra učiteľská – 2 kusy 
Kovová konštrukcia vysokej pevnosti vyrobená z plochooválneho profilu 
50 x 30 mm, lakovaná práškovými vypaľovanými farbami. Nohy sú 
ukončené plastovými koncovkami s veľkou trecou plochou, ktoré tlmia 
hluk a nepoškodzujú podlahu. Pracovná doska stola 130 x 65 cm a 
predná ochranná doska 130 x 35 cm je z drevotriesky hr.22 mm, povrch 
HPL, dezén K085 - orech Rockford svetlý, priskrutkovaná ku konštrukcii 4 
metrickými skrutkami M6 x 12 mm; hrany dosky stola sú chránené 5 mm 
bukovým náglejkom, odkladací priestor stola je riešený vysúvateľnou 
zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola. 
 
 
Stolička ku katedre – 2 kusy 
Kovová konštrukcia z plochooválneho profilu 38 x 20 mm lakovaná práškovými 
vypaľovanými farbami, nohy stoličky sú ukončené plastovými koncovkami, ktoré 
tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu. Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej 
celobukovej tvarovanej preglejky, čalúnenej oteruvzdornou sivou látkou. Sedáky a 
opierky sú priskrutkované ku konštrukcii metrickými skrutkami M6. Stoličky sú 
stohovateľné. 
 
 
 
Nábytok požadujeme dodať presne v zmysle uvedenej špecifikácie, nakoľko sa jedná 
o dopĺňanie k existujúcemu nábytku. 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 
predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo 
odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v 
súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na 
technický a funkčný ekvivalent.  



Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré 
je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). 
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 
predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo 
odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti 
ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu 
predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého 
prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného 
obstarávateľa. 

 


