
 Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Verejné obstarávanie 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávanie 
 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 

Vás žiadame 
o predloženie cenovej ponuky na 

 
„Výroba skríň na knihy podľa zadania“ 

 
Verejný obstarávateľ:  

Úradný názov:   Základná škola Jána Švermu  
IČO:    37874071 
Poštová adresa:  Štefánikova 31 
PSČ:   066 24 
Mesto:   Humenné 
Štát:   Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  Mgr. Jozef Šalata 
Telefón:   057/7752306, 0915 383 346 
E-mail:    zsjanasvermu@gmail.com 
www adresa:   www.zsjshe.sk 

 
Podmienky súťaže: 

1. Práce budú pozostávať z výroby skríň podľa zadania:  

Skriňa 2-dielna s presklenými dvierkami  
opis:  skriňa 2-dielna, 7 políc 
  uzamkýnacie presklené dvierka, hrúbka skla 4mm, nerezové úchytky  
  vrchná a spodná doska hrubá 25mm, ABS hrany 2mm 
  nerezové šteľovacie nožičky, šírka 80mm 
  ukotvenie skríň na stenu 
rozmery:  výška 2300mm, hĺbka 400mm, šírka 800mm 
materiál:  DTD 18mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm  
počet:   2ks  
 
Skriňa 2-dielna s presklenými dvierkami  
opis:  skriňa 2-dielna, 7 políc 
  uzamkýnacie presklené dvierka, hrúbka skla 4mm, nerezové úchytky  
  vrchná a spodná doska hrubá 25mm, ABS hrany 2mm 
  nerezové šteľovacie nožičky, šírka 80mm 
  ukotvenie skríň na stenu 
rozmery:  výška 2300mm, hĺbka 400mm, šírka 1000mm 
materiál:  DTD 18mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm  
počet:   2ks  
 
Skriňa s uzamkýnacími dvierkami  
opis:  skriňa 2-dielna, vnútro rozdelené na dve časti, z pravej strany 400mm - 5 políc, 
  vo zvyšnej časti vnútra - 600mm skrine vysúvateľný vešiak na vešanie  
  uzamkýnacie drevené dvierka, nerezové úchytky  
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  vrchná a spodná doska hrubá 25mm, ABS hrany 2mm 
  nerezové šteľovacie nožičky, šírka 80mm 
rozmery:  výška 2000mm, hĺbka 450mm, šírka 1000mm 
materiál:  DTD 18mm, buk bavaria, ABS hrany 2mm  
počet:   3ks  

 
2. Cenu za realizáciu požadovaných prác, aby účastník bol zaradený do verejného obstarávania, 

je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa cenovej ponuky na základe nutnej obhliadky 
priestorov na Základnej škole Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné. 
 

3. Celková cena musí zahŕňať všetky náklady za predmet ponuky vrátane dopravy, dodania 
a montáže tovaru a materiálu na adrese: Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  
Humenné. Cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky 
požiadavky a okolnosti uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane 
DPH, bez možnosti jej ďalšieho navýšenia. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 0€ 
DPH a upozorní na túto skutočnosť. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena za predmet 
ponuky. 
 

4. Požadovaná lehota na zhotovenie predmetu zákazky je do 30.12.2014 (pondelok) od 
uzavretia zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom.  

 

5. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Výroba skríň na 
knihy podľa zadania – neotvárať“ v termíne najneskôr do 18.12.2014 do 12:00 hodiny na 
sekretariát Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné.   

 
 

 
         Mgr. Jozef Šalata 
             riaditeľ školy 
 


