
  Výzva na predkladanie cenových ponúk  

 
 zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

                                         

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa  
  Názov: Obec Závod 

  So sídlom : Sokolská 243, 908 72 Závod 

 Zastúpená : Ing. Peter Vrablec      

 IČO : 00310158       
 DIČ: 2020380131            

  Email: starosta@obeczavod.sk  

  Telefón: 034 / 7799254                            

  Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Elena Maxianová 

  Telefón: 034/7799254   

  Email: uctovnik@obeczavod.sk  

2. Názov predmetu obstarávania: „Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ 

Závod“ 

3.  CPV:   39100000-3 Nábytok  

4.  Opis predmetu zákazky:  

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner) - Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra 
učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne vo 
vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a výškovo nastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT 
hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1200x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 
minimálna špecifikácia - 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. 
Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s 
nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. 
Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka. 

Mobilné laboratórne pracovisko / stacionárne laboratórne pracovisko žiaka - Minimálne 
požiadavky: pripojiteľné na sieťové napätie 230V, minimálny rozmer 1500x600x800mm, konštrukcia aj 
pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, 4xmasívne kolieska s min. dve s brzdou, na pracovnej ploche 
vyvedené pripojenie médií napr. voda, plyn(propan-butan), napätie 230V, bezpečné napätie 30V, Úložný 
priestor pre uskladnenie učiteľskej stoličky, učebných pomôcok a prístrojov: Laboratórne pracovisko učiteľa s 
pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1500x600x800mm, konštrukcia 
aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou 
konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených 
brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a 
dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa majú otvárať do min. do 90°. 
Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia má byť s 
povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko má spĺňať 
certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť  v zhode s platnými 
STN (EN). Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s 
priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce 
odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej 
bandasky). Na pracovnej ploche má byť vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť 
osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod  vody do batérie má 
byť riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V 
má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom 
max. na 16A.  Elektropanel učiteľa má byť  zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer  max. 
150x300mm, materiál kov s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x 
zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V.  Elektropanel musí  zodpovedať platným 
bezpečnostným požiadavkám smerníc  Rady EU pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť 
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uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, skladacej učiteľskej stoličky.  Pracovisko 
má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol 
a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.  Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovníka.   

Bezpečnostná skriňa na chemikálie - Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do 
školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu hrúbky  0,7 mm, zváraná, oblé hrany, 
uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných 
vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. 
Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 mm rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.  

Mobilné laboratórne pracovisko / stacionárne laboratórne pracovisko žiaka - Minimálne 
požiadavky: žiacke pracovisko(pre 2-4 žiakov), pripojiteľné na sieťové napätie 230V, alternatívne na zdroj 
veternej alebo slnečnej energie, minimálny rozmer 1200x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z 
chemicky odolného materiálu, 4xmasívne kolieska s min. dve s brzdou, na pracovnej ploche vyvedené 
pripojenie médií napr. voda, plyn(propan-butan), napätie 230V, bezpečné napätie 30V, členený úložný priestor 
pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov:                                  Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 až 4 
žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie. 
Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného 
materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a 
s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového 
profilu minimálne hrúbky  3mm. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky 
hrúbky 18 mm. Dvierka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách 
pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk.  Pracovná doska 
má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm.  Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou 
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom.  Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej 
nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť  v zhode s platnými STN (EN). Na 
pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom 
min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie 
v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej 
ploche má byť vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z 
chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod  vody do batérie má byť riešený z možnosťou 
pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou 
pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na 
pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer  max. 
150x300mm, materiál kov s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks 
zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V,  2x zásuvky na bezpečné jednosmerné 
napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky majú byť rozložené symetricky aby panel mohla 
používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na bezpečené napätie  AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre 
zásuvky na bezpečené napätie DC - banánik 4mm; 10A; čierny ( -) červený ( +) ; Elektropanel musí  zodpovedať 
platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pracovisko má mať prípravu na 
pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V.  Členený úložný priestor má 
byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov.  Pracovisko má mať bezpečnostný 
certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v 
slovenskom jazyku. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.  

Žiacky stôl - Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, výškovo nastaviteľná bez použitia náradia, 
stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým náglejkom. Rozmer min. 
1300x600x750 mm  

Stolička/taburet - Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák 
a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie.  

Žiacky stôl do IKT učebne - Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm 
v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka min. rozmer základne  1000mm, min. hĺbka 
základne 550mm a minimálna výška stola 750 mm. 

Stolička/taburet pre žiaka - Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, výškovo 
nastaviteľná, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne 
prostredie.  

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner) - Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra 
učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu IKT má byť minimálne vo vyhotovení z 
pevnej kovovej konštrukcie a výškovo nastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 
22mm,  rozmer min. 1200x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - minimálna 
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špecifikácia - 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska 
pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením 
výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. 
z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka. 

 

5. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena diela v eur bez DPH  

Kritéria na hodnotenie ponúk sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy 

 

 Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

    

 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 14 845,66 - eur bez DPH. 

 7. Rozdelenie predmetu: NIE 

 8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

9. Lehota dodania: do 10 mesiacov od odoslania objednávky 

 

 10. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na zaslanie cenových ponúk emailom  je do: 24.9.2018 do 10,00 hod. 

Záujemca/uchádzač doručí cenovú ponuku na emailovú adresu 

uctovnik@obeczavod.sk   

 Ponuka musí obsahovať: 

-  kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísané konateľom firmy vo formáte 

PDF ako aj vo Worde, 

 -   doklady na splnenie podmienok účasti uchádzačov uvedených v bode č. 

       11 tejto  výzvy. 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 

K cenovej ponuke musí uchádzať priložiť: 

- doklad o oprávnení podnikať alebo živnostenské oprávnenie alebo doklad o zapísaní 

v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (Úradom pre verejné 

obstarávanie), 

- na každý uvedený výrobok požadujeme predložiť prospekt, nákres alebo fotografiu,  

- kópiu platného certifikátu na požadované výrobky a to platný certifikát od skúšobného 

ústavu niektorej z krajín EU, 

- uchádzač v cenovej ponuke uvedie: 

o názov firmy, adresu, kontaktnú osobu, 

o telefónne číslo, 

o faxové číslo, 

o elektronickú adresu  

o IČO 

o DIČ 

o DIČ SK 

o kontaktnú osobu 

 

 

12. Podmienky financovania:  

Zdroj finančných prostriedkov: 

mailto:uctovnik@obeczavod.sk
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Predmet zákazky obstarávania bude financovaný  z Integrovaného regionálneho operačného 

programu, z kapitálových finančných prostriedkov. Zákazka bude hradená z prostriedkov    

EÚ a rozpočtu Obce Závod. Úhrada faktúry bude na základe objednávky s priložením 

dodacieho listu. Platba za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. 

Preddavok obstarávateľ neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia.  

 

     

13. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka  

14. Miesto plnenia zákazky: ZŠsMŠ, Sokolská 243, 908 72  Závod 

15. Požaduje sa záruka:  

 Verejný obstarávateľ požaduje na predmet zákazky záruku v trvaní 24 mesiacov od 

 podpísania preberajúceho protokolu.   

 

16. Obhliadka miesta: Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie 

 zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 

 spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 

 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, si dohodnú dátum a čas 

 obhliadky na adrese:  

 

 Obecný úrad Závod 

 starosta obce 

 tel.: 0903 751 275 

 e-mail: starosta@obeczavod.sk 

17. Doplňujúce informácie: 

 1. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: 

 splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za 

uskutočnenie diela.  

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanovených v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

3. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 

ponuky.  

 

 

  
       Ing. Peter Vrablec   

                     starosta obce   

          

Príloha č. 1: Súpis zariadenia - Kritéria 

 

 

 

mailto:starosta@borskysvatyjur.sk
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Príloha č. 1: Súpis zariadenia  

 

 

Kritéria na hodnotenie ponuky 

  

Názov zákazky: „Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod“ 

 

Uchádzač: ........................................................................ 

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: .................................... 

IČO: ........................................ 

Štatutárny zástupca: ................................... 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

Tabuľka č. 1 

 

V cene zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom 

obstarávania vrátane dopravy a montáže zariadenia.  

 

 
P.č. Názov predmetu zákazky 

 

M.j. Množ

. 

Jedn. 

cena v € 

za kus 

bez DPH 

Jedn. 

cena v € 

za kus s 

DPH 

Cena 

celkom 

bez DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, 

kontajner)  

ks 1     

2. Mobilné laboratórne 

pracovisko/stacionárne 

laboratórne pracovisko žiaka 

ks 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

    

3. Bezpečnostná skriňa na 

chemikálie 

ks 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

    

4. Mobilné laboratórne 

pracovisko/stacionárne  

 

ks 

 

 

8 
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laboratórne pracovisko žiaka 

 

 

 

 

 

5. Žiacky stôl                                  

 
ks 13     

6. Stolička/taburet 

 
ks 26     

7. Žiacky stôl do IKT učebne 

 
ks 17     

8. Stolička/taburet pre žiaka 

 
ks 17     

9. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, 

kontajner) 
ks 1     

Cena celkom: riadok 1 až 9 

 
  

 

Tabuľka č. 2 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

Cena pozostáva z tabuľky č. 1 Návrh ceny na plnenie kritérií v EUR 

Ceny za celý predmet zákazky bez DPH  

DPH 20%    

Ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH 

  

 

 

 

 

V.....................,dňa......................... 

 

 

 

 

 

................................................................................. 
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača  

titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 

 

 

 

 


