
Výzva 

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou 

podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

  K. Adlera 5 

  841 02 Bratislava IČO: 17319161 

  kontakt:     02/64361 041          zbakosova@adlerka.sk 
 

2. Predmet zákazky: 

Dodávka  školského nábytku podľa požadovaných parametrov (podrobne v tabuľke č. 1). 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Hodnota zákazky vrátane dopravy je 5.500 € s DPH. 
 

4. Lehota na predkladanie ponúk: 

Cenovú je potrebné predložiť do 8. 11. 2013 do 14:00 hod. 
 

5. Forma predkladaných ponúk: 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky e-mailom na adresu: 

     zbakosova@adlerka.sk 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

a. ocenenú tabuľku č. 1., ktorá je súčasťou tejto výzvy, 

b. kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby. 

 

6. Spôsob určenia ceny: 

Cena za predmet zákazky je stanovená v eurách.  

Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom 

DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 

Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním 

predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre 

plnenie predmetu zákazky. Uchádzač  nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú náhradu 

za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny 

musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov 

a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 
 

7. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

RNDr. Zuzana Bakošová 

telefón: 02/64361 041 
 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk j najnižšia cena za celý predmet zákazky v eurách 

s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke 

najnižšiu celkovú cenu. Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú neúspešné. 
 

 

 

V Bratislave  4. 11. 2013     Ing. František Végh 

            riaditeľ školy 

mailto:zbakosova@adlerka.sk


Tabuľka č. 1 k výzve na obstaranie školského nábytku podľa požadovaných parametrov 

P.č. Predmet zákazky Množstvo/j. 
Jednotková 
cena v € bez 

DPH 

Cena 
celkom v € 

bez DPH 

Cena 
celkom v € s 

DPH 

1. 

Školský stôl 2-miestny č. 6 s 
odkladacími košíkmi 
- kovová konštrukcia vysokej 
pevnosti lakovaná práškovou 
farbou oranžovou 
- nohy ukončené plastovými 
koncovkami s veľkou trecou 
plochou 
- pracovná doska 130 x 50 cm 
z drevotriesky hrúbky 18 mm, 
povrch melamín (buk) 

18 ks       

2. 

Školský stôl 2-miestny č. 6 s 
odkladacími košíkmi 
- kovová konštrukcia vysokej 
pevnosti lakovaná práškovou 
farbou nebovomodrou 
- nohy ukončené plastovými 
koncovkami s veľkou trecou 
plochou 
- pracovná doska 130 x 50 cm 
z drevotriesky hrúbky 18 mm, 
povrch melamín (buk) 

2 ks       

3. 

Školský stôl 2-miestny č. 6 s 
odkladacími košíkmi 
- kovová konštrukcia vysokej 
pevnosti lakovaná práškovou 
farbou holubičou modrou 
- nohy ukončené plastovými 
koncovkami s veľkou trecou 
plochou 
- pracovná doska 130 x 50 cm 
z drevotriesky hrúbky 18 mm, 
povrch melamín (buk) 

18 ks       

4. 

Školská stolička č. 6 
- kovová konštrukcia lakovaná 
práškovou farbou oranžovou 
- nohy ukončené plastovými 
koncovkami tlmiacimi hluk a 
nepoškodzujúcimi podlahu 
- sedák a opierka zo 7-
vrstvovej celobukovej 
tvarovanej preglejky 

36 ks       



5. 

Školská stolička č. 6- kovová 
konštrukcia lakovaná 
práškovou farbou 
nebovomodrou- nohy 
ukončené plastovými 
koncovkami tlmiacimi hluk a 
nepoškodzujúcimi podlahu- 
sedák a opierka zo 7-vrstvovej 
celobukovej tvarovanej 
preglejky 

4 ks       

6. 

Školská stolička č. 6 
- kovová konštrukcia lakovaná 
práškovou farbou holubičou 
modrou 
- nohy ukončené plastovými 
koncovkami tlmiacimi hluk a 
nepoškodzujúcimi podlahu 
- sedák a opierka zo 7-
vrstvovej celobukovej 
tvarovanej preglejky 

36 ks       

7. 

Stolička na kolieskach 
čalúnená 
- kovová konštrukcia z 
rúrkového profilu 
- spodný päťramenný kríž s 
kolieskami 
- lakovaná práškovou farbou 
oranžovou 
- sedák a opierka z 
celobukovej tvarovanej 
preglejky 
- čalúnenie z oteruvzdornej 
látky 

1 ks       

8. 

Stolička na kolieskach 
čalúnená 
- kovová konštrukcia z 
rúrkového profilu 
- spodný päťramenný kríž s 
kolieskami 
- lakovaná práškovou farbou 
holubičou modrou 
- sedák a opierka z 
celobukovej tvarovanej 
preglejky 
- čalúnenie z oteruvzdornej 
látky 

1 ks       



9. 

Stolička pracovná rúrková- 
výška sedáka 54 cm- kovová 
konštrukcia zvarená z 
rúrkových profilov- povrchová 
úprava práškovou farbou 
nebovomodrou- sedák z 
materiálu MDF 

18 ks       

  Celková cena:     

 


