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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

v zmysle § 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: Základná škola 
Sídlo: Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 
IČO: 035541130   DIČ: 2021664073 
Telefón : 056/6350509 
Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Bacskaiová – riaditeľ školy 
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bacskaiová 
e-mail : gozscnt@zoznam.sk 
 
2. Názov predmetu obstarávania: Dodávka školského nábytku pre  Základnú školu, Školská 3, Čierna 
nad Tisou 
 
3.   Slovník spoločného obstarávania ( CPV):  

       39160000-1 Školský nábytok, 60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu) 
     Druh: tovar, služba- dopravná, montážna 
 
4. Opis predmetu obstarávania:  Predmetom zákazky je komplexná dodávka školského nábytku  pre 
potreby ZŠ  
 

Zostavy nábytku zahrňuje nábytok pre celú triedu: 

1. Typ zostavy– výškovo nastaviteľné školské lavice a stoličky KARST VK 4410 alebo 
ekvivalent 

 – veľkosť 03-05, farba: žltá RAL  1018 

Jedna zostava obsahuje: 

14ks výškovo nastaviteľný školský dvojmiestny stôl KARST VK 441 

28ks výškovo nastaviteľná stolička KARST VK335 

1ks učiteľská katedra LEKTOR VK 332-2s  

1ks učiteľská čalúnená stolička 

 
Technické požiadavky na školský nábytok: 
Školský stôl dvojmiestny výškovo nastaviteľný. Kovová konštrukcia stola je z oceľových trubiek 
priemeru 30 mm, výškové nastavenie sa vykonáva pomocou imbusovej skrutky. Celá konštrukcia 
stola je celozváraná. Mriežka na knihy a háčik na tašky sú ku kostre uchytené zvarom. Nohy stola 
majú plastové koncovky s veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu sa a 
tlmia hluk na podlahe. Písacia doska rozmer 1300x500 je z laminovanej drevotriesky hr. 18mm, 
priskrutkovaná ku konštrukcii skrutkou so zápustnou hlavou M6. Hrany sú z bezpečnostných dôvodov 
zaoblené a zabezpečené hranou ABS hr. 2mm. Hrana hr.2mm je vo farbe kostry. Všetky kovové časti 
stola sú povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou.  
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Stolička výškovo nastaviteľná  je zhotovená z oceľových trubiek priemeru 30 mm. Sedadlo i operadlo 
sú vyrobené z tvarovanej preglejky 7 vrstvovej, prinitované na kovovú konštrukciu trhacími 
oceľovými nitmi. Povrchovo sú upravené vodou riediteľným lakom. Konce rúrok sú ukončené 
plastovými koncovkami s veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu sa a 
tlmia hluk na podlahe. Stoličky sú stohovateľné a konštrukčne upravené, aby sa na nich nedalo húpať. 
Všetky kovové časti stoličky sú povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou.  
 
Učiteľský stôl  s dvoma uzamykateľnými  zásuvkami. Kovová konštrukcia stola je z oceľových trubiek 
priemeru 25 mm.  Písacia doska rozmer 1200x600 je z laminovanej drevotriesky hr. 18mm.. Hrany sú 
z bezpečnostných dôvodov zaoblené. Hrana hr.2mm je vo farbe kostry. Všetky kovové časti stola sú 
povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou.  

Učiteľská stolička  je zhotovená z oceľových trubiek priemeru 25 mm. Sedadlo i operadlo sú 
vyrobené z tvarovanej preglejky 7 vrstvovej. Poťahová látka s gramážou 520gr/m2 . Konce rúrok sú 
ukončené plastovými koncovkami. Všetky kovové časti stoličky sú povrchovo upravené práškovou 
epoxypolyesterovou farbou.  
 
Farba učiteľského stola a stoličky ako aj poťahu má ladiť s celou zostavou. 
 
 

2. Typ zostavy -zostava pevného školského nábytku obsahuje LEKTOR VK 4540 alebo 
ekvivalent - veľkosť 06, farba: RAL 6018 

14ks školský dvojmiestny stôl pevný  LEKTOR VK454 

28ks školská stolička pevná LEKTOR VK341 

1ks učiteľská katedra LEKTOR VK332-2 s  

1ks učiteľská stolička 

Technické požiadavky na školský nábytok: 
 

Školský stôl dvojmiestny  - kovová konštrukcia stola je z oceľových trubiek priemeru 25 mm. Mriežka 
na knihy a háčik na tašky sú ku kovovej konštrukcii uchytené zvarom. Nohy stola majú plastové 
koncovky s veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu sa a tlmia hluk na 
podlahe.  

Písacia doska rozmer 1300x500 mm je z laminovanej drevotriesky hr. 18mm, priskrutkovaná ku 
konštrukcii skrutkou so zápustnou hlavou M6. Hrany sú z bezpečnostných dôvodov zaoblené a 
zabezpečené  hranou ABS hr. 2mm. Hrana hr.2mm je vo farbe kostry. Všetky kovové časti stola sú 
povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou.  Výška dosky stola 760 mm. 

Školská stolička  je zhotovená z oceľových trubiek priemeru 25 mm. Sedadlo i operadlo sú vyrobené z 
tvarovanej preglejky 7 vrstvovej, prinitované na kovovú konštrukciu trhacími oceľovými nitmi. 
Povrchovo sú upravené vodou riediteľným lakom. Konce rúrok sú ukončené plastovými koncovkami s 
veľkou trecou plochou - chránia podlahu pred poškodením, nekĺžu sa a tlmia hluk na podlahe. 
Stoličky je konštrukčne upravená tak, aby sa na nich nedalo húpať. Všetky kovové časti stoličky sú 
povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou. Výška sedadla stoličky 460 mm. 

 
Učiteľský stôl  s dvoma uzamykateľnými  zásuvkami. Kovová konštrukcia stola je z oceľových trubiek 
priemeru 25 mm.  Písacia doska rozmer 1200x600 je z laminovanej drevotriesky hr. 18mm.. Hrany sú 
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z bezpečnostných dôvodov zaoblené. Hrana hr.2mm je vo farbe kostry. Všetky kovové časti stola sú 
povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou.  

Učiteľská stolička  je zhotovená z oceľových trubiek priemeru 25 mm. Sedadlo i operadlo sú 
vyrobené z tvarovanej preglejky 7 vrstvovej. Poťahová látka s gramážou 520gr/m2 . Konce rúrok sú 
ukončené plastovými koncovkami. Všetky kovové časti stoličky sú povrchovo upravené práškovou 
epoxypolyesterovou farbou.  
 
Farba učiteľského stola a stoličky ako aj poťahu má ladiť s celou zostavou. 

 
Technické požiadavky na  dodaný tovar: 
Dodaný tovar musí spĺňať kvalitatívne požiadavky uvedené v príslušných normách a smerniciach. 

 
 
5. Cena: 
Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 
Cena celkom bez DPH 
Výška a sadzba DPH 
Cena celkom vrátane DPH 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať 
všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 
 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 EUR bez DPH 
 
7. Rozdelenie predmetu: NIE 
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
9. Lehota dodania: do 28. marca 2018 
10. Lehota na predkladanie ponúk: do 23. februára 2018 do 10:00 hod. 
Doručenie: poštou, emailom alebo osobne do uvedeného termínu v stanovenej lehote na adresu: ZŠ, 
Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

 Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
 Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať.  
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR, obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „ Školský nábytok“. 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 

       
1) Predloženie návrhu cenovej ponuky: viď. Príloha č.1 výzvy 
       
 2) Fotodokumentácia školského nábytku v prípade ekvivalentu s presným popisom 
technických požiadaviek.    
 

12. kritéria hodnotenia. Najnižšia cena v eur s DPH 
13. Podmienky financovania: bezhotovostným prevodom, v prípade dohody poskytnutie zálohy 
14. Typ zmluvy: Objednávka obojstranne podpísaná, ktorej prílohu tvorí cenová ponuka uchádzača 

a výzva na predkladanie ponúk 
 

 15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo zrušiť 
obstarávanie ak: 
 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve, 
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 
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 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania, 
 nebude predložená ani jedna ponuka. 

 
 
V Čiernej nad Tisou dňa 20.02.2018                                                                  Mgr. Silvia Bacskaiová 
                                                                                                                                  Riaditeľka školy 
 
 
 
 
Prílohy: 
 
Príloha č.1: Návrh cenovej ponuky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


