VÝZVA
na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výroba školského nábytku na mieru
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce

Sídlo:

055 62 Prakovce 282

IČO:

35568348

DIČ:

2022051999

Telefón:

053/487 41 08

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
e-mail:

sosprako@gmail.com

internetová stránka: http://sosprakovce.edupage.org
2. Názov predmetu zákazky:
Predmet zákazky: Výroba školského nábytku na mieru
3. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie dreveného nábytku na mieru do kancelárií
a učební školy. Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a nevystavovaného tovaru
v zmontovanom stave, po obhliadke jednotlivých miestností.
4. Kód CPV:
Hlavný predmet: 45421000-4 – Stolárske práce
39130000-2 - Kancelársky nábytok
39150000-8 - Rôzny nábytok a vybavenie
5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 20 000,00 bez DPH
6. Stanovenie ceny:
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu a montáž na miesto určenia. Cenu
je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality

a požiadaviek uvedených podľa Prílohy č. 1 (Návrh na plnenie kritérií), ktorá bude
tvoriť prílohu ponuky uchádzača.
Cenu je potrebné uvádzať v eurách. V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
7. Spôsob určenia ceny:
a) Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách a v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
a v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť
zrozumiteľný a jasný.
b) Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov,
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
c) Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH uchádzač
uvedie v ponuke.
8. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.
9. Miesto dodania predmetu zákazky a termín uskutočnenia diela:
Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola techniky a služieb,
Prakovce 282, Prakovce, 055 62 Prakovce 282.
Termín realizácie diela: do 45 dní pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo.
10. Doklady požadované verejným obstarávateľom:
- doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti (živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, iné než živnostenské
oprávnenie
vydané podľa osobitných predpisov);
(Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku).
- doklad preukazujúci kvalitatívnu stránku vykonaných prác a zabudovaných
materiálov a zariadení – certifikát;
Uvedené doklady predložia uchádzači v rámci ponuky ako fotokópie.
11. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka uchádzača musí obsahovať:
 Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1;
 Doklady požadované verejným obstarávateľom (doklad
o oprávnení podnikať v danej oblasti, živnostenské oprávnenie,
..., certifikát)
Všetky dokumenty a listiny, ktoré uchádzač predloží v ponuke, musia byť podpísané

uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo jeho zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch.
Oprávnenie tejto osoby musí byť v súlade s predloženými dokladmi o oprávnení
podnikať, resp. splnomocnením, v opačnom prípade sa predmetné dokumenty budú
považovať za neplatné.
12. Predkladanie dokladov a ponuky:
Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 je potrebné doplniť do tabuliek a poslať poštou,
alebo doručiť osobne s označením predmetu
„Výroba školského nábytku na mieru – Neotvárať!“
Ponuku uchádzač zašle spolu s dokladmi, ako sú požadované.
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
a) Lehota na predkladanie ponuky uplynie: 18. 10. 2021 o 13.00 h.
b) Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
c) V prípade osobného doručenia uchádzači doručia ponuku na adresu verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, na sekretariát, v lehote
na predkladanie ponúk.
d) Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
vráti uchádzačovi neotvorená.
14. Označenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale. Na obale ponuky treba uviesť
nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
- označenie „Výroba školského nábytku na mieru – Neotvárať!“
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH.
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 18. 10. 2021 o 14.00 hod na adrese
obstarávateľa. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne
ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.

Prakovce 08. 10. 2021
Ing. Dušan Kluknavský
riaditeľ školy
Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

identifikácia uchádzača

popis
Názov uchádzača
Ulica

Základné údaje uchádzača

PSČ, Mesto
IČO
Tel.
E-mail
Kontaktná osoba
Platca DPH áno/nie

Celková cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH
Celková cena za dodanie predmetu zákazky s DPH

Dátum, pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

Položky predmetu obstarávania „Výroba nábytku na mieru“
1. Zástupca riaditeľa
Materiál: H3303 Dub Hamilton prírodný 18 mm; W1000 st9 Prémiová biela 18 mm; kovanie
s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové úchytky čierne – Campana; nerezový drez;
nábytková hliníková noha; hliníkový rám na posuvné dvere.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Kancelársky stôl
so zásuvkami

1600x1600x760

1

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

Vstavaná skriňa
Skriňa so zámkom
Skriňa so zásuvkami
Skriňa
Mini kuchynka

2430x2000x500
900x2000x500
730x2000x500
600x2000x500
1200x830x500

1
1
2
1
1

2. Sekretariát riaditeľa
Materiál: H3303 Dub Hamilton prírodný 18 mm; W1000 st9 Prémiová biela 18 mm; kovanie
s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové úchytky čierne – Campana; nerezový drez;
nábytková hliníková noha.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Kancelársky stôl
so zásuvkami
Skrinková zostava
kuchynka
Skrinková zostava nad
kuchynkou

1500x1500x760

1

3800x900x600

1

1800x1340x500

1

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

3. Kancelária ekonómka
Materiál: H3303 Dub Hamilton prírodný 18 mm; W1000 st9 Prémiová biela 18 mm; kovanie
s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková
noha.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Kancelársky stôl
so
zásuvkami+kontajner
so zásuvkami
Skriňa so zámkom
Skriňa so zámkom
Skrinka za pracovným
stolom
Výklopná skrinka za
pracovným stolom

1800x1600x760

1

900x2000x600
900x2000x400
700x900x400

1
1
2

700x400x300

2

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

4. Kancelária mzdy
Materiál: H3303 Dub Hamilton prírodný 18 mm; W1000 st9 Prémiová biela 18 mm; kovanie
s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková
noha.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Kancelársky stôl
so zásuvkami
Skriňa so zámkom

1700x1400x630

1

900x2000x500

1

Cena za 1
ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

5. Učebňa reštaurácia
Materiál: LDTD 381 Buk Bavaria 18 mm; W1000 st9 Prémiová biela 18 mm; kovanie
s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková
noha; pracovná doska F371ST82 Galizia šedobéžová 38 mm; nerezový drez BLANCO.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Barový pult
Kuchynská linka
spodné skrinky
Kuchynská linka
vrchné skrinky

3000x1220x618
4080x860x600

1
1

4080x680x300

1

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

6. Učebňa predavač
Materiál: LDTD 381 Buk Bavaria 18 mm; kovanie s tlmením značiek SWELL a BLUM;
kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková noha; plexisklo na predajnom pulte.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Skrinka na váhu
Predajný pult
Spodné skrinky
za pultom
Vrchné skrinky
za pultom
Spodné skrinky
za pultom

1500x900x630
2750x900x650
3000x850x500

1
1
1

3000x1000x300

1

1800x850x500

1

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

7. Kancelária majstri
Materiál: LDTD H1145 Dub bardolino prírodné 18 mm; LDTD W1000 st9 Prémiová biela
18 mm; kovanie s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové úchytky čierne – Campana;
nábytková hliníková noha; pracovná doska H1145 Dub bardolino prírodné 38 mm; nerezový
drez.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Skrinka dvojdverová
Skrinka dvojdverová
Skrinka dvojdverová
Stôl dorábka
Skrinka dvojdverová
Kuchynská linka
spodné skrinky
Kuchynská linka
horné skrinky
Stolík

800x1900x620
900x1200x500
900x1200x400
1380x1380x760
600x2000x620
1800x860x600

3
1
1
1
9
1

1800x400x300

1

800x900x500

1

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

8. Učebňa č. 1
Materiál: LDTD 381 Buk bavaria 18 mm; kovanie s tlmením značiek SWELL a BLUM;
kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková noha; sklenené dvere.

Výrobok

Rozmer

Skrinka so zámkom
Skrinka sklenené
dvere
Skrinka

1000x1300x500 2
1000x550x500 2
600x1850x500

Počet
kusov

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

1

9. Učebňa č. 5
Materiál: LDTD 381 Buk bavaria 18 mm; kovanie s tlmením značiek SWELL a BLUM;
kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková noha; sklenené dvere.
Výrobok

Rozmer

Skrinka so zámkom
Skrinka sklenené
dvere
Skrinka so zámkom

1000x1300x500 2
1000x550x500 2
600x990x500

Počet
kusov

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

1

10. Učebňa č. 6
Materiál: LDTD 381 Buk bavaria 18 mm; kovanie s tlmením značiek SWELL a BLUM;
kovové úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková noha; sklenené dvere.
Výrobok

Rozmer

Skrinka dvojdverová
so zámkom
Skrinka sklenené
dvere
Skrinka so zásuvkami

1100x1850x500 1
1300x550x500

Počet
kusov

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

1

1300x1300x500 1

11. Učebňa č. 11
Materiál: LDTD 344 Čerešňa 18 mm; kovanie s tlmením značiek SWELL a BLUM; kovové
úchytky čierne – Campana; nábytková hliníková noha; sklenené dvere.
Výrobok

Rozmer

Počet
kusov

Skrinka dvojdverová
so zámkom
Skrinka dvojdverová
so zámkom
Skrinka sklenené
dvere

900x1850x500

1

1000x1300x500 3
1000x550x500

3

Cena za 1 ks
bez DPH
(€)

Cena spolu
bez DPH
(€)

Cena spolu
s DPH
(€)

