
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie :  Stredná odborná škola elektrotechnická 

Zastúpený              :  Ing. Jozef Krivošík 

IČO                        : 17055385 

DIČ                        : 2021134071 

Kontaktná osoba    : Ing. Soňa Stanová 

Sídlo organizácie   : Sibírska1, 917 01 Trnava 

Tel:                        : 033/5991873 

e-mail                    : privalincova.lucia@zupa-tt.sk 

 

1. Predmet obstarávania:  
 „Školský nábytok“ 

 

2. Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom obstarávania je dodanie školského nábytku (lavica školská, katedra učiteľská, 

stolička žiacka, stolička učiteľská čalúnená, stôl univerzálny) podľa uvedeného množstva           

a parametrov, ktoré sú v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

3. Miesto a termín dodania tovaru:  

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava do 31.3.2014. 

 

4. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

do 19 000,- € bez DPH 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 12.2.2014 do 9,00 hod. na uvedenú adresu v bode 1 v zalepenej obálke s heslom: „Školský 

nábytok -  súťaž NEOTVÁRAŤ“. 

 

7. Otváranie obálok s ponukami: 

Dňa 12.2.2014 o 9,30 hod. na adrese: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 

01 Trnava, v miestnosti č. 114. 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom 

o oprávnení dodávať tovar – kópiu dokladu (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis 

z obchodného registra). 

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu 

v EUR s DPH.  
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10. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

Po vyhodnotení cenových ponúk bude vystavená objednávka na uvedený predmet 

obstarávania. 

 

V Trnave, dňa  6.2.2014 

 

 

Príloha: množstvo a parametre školského nábytku 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef Krivošík 

                                                                                        riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 množstvo a parametre školského nábytku 

 

Školský nábytok     

Lavica školská jednomiestna- školská nábytková zostava- zelená  

- Je vybavená mriežkou na knihy a háčikmi na tašky 

- Narážacia hrana vo farbe  kostry 

- Nohy stola  majú plastové koncovky 

- Konštrukcia oceľové rúry ø 30 mm 

- Písacia doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm rohy sú oblé 

s hranou z PVC vo farbe kostry                                  

 

   

60  ks 

Lavica školská dvojmiestna – školská zostava – oranžová 

- Je vybavená mriežkou na knihy a háčikmi na tašky 

- Narážacia hrana vo farbe kostry 

- Nohy stola  majú plastové koncovky 

- Konštrukcia oceľové rúry ø 30 mm 

- Písacia doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm rohy sú oblé 

s hranou z PVC vo farbe kostry 30 ks 

Lavica školská dvojmiestna – školská zostava – zelená 

- Je vybavená mriežkou na knihy a háčikmi na tašky 

- Narážacia hrana vo farbe kostry 

- Nohy stola majú plastové koncovky 

- Konštrukcia oceľové rúry ø 30 mm 

- Písacia doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm rohy sú oblé 

s hranou z PVC vo farbe kostry 71 ks 

Stolička žiacka – oranžová patrí k zostave lavica školská 90 ks 

Stolička žiacka – zelená patrí k zostave lavica školská 216 ks 

Katedra učiteľská bez zásuvky – oranžová 

- Oceľové rúry ø 25 mm 

- Rozmer 1200 x 600 x 760 

- Písacia doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm hrany sú oblé 

s narážacou hranou z PVC 3  ks 

Katedra učiteľská bez zásuvky – zelená 

- Oceľové rúry ø 25 mm 

- Rozmer 1200 x 600 x 760  

- Písacia doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm hrany sú oblé 

s narážacou hranou z PVC 8 ks 

Stolička učiteľská čalúnená – oranžová ku katedre 3 ks 

Stolička učiteľská čalúnená – zelená ku katedre 10 ks 

Stôl univerzálny – dvojmiestny – farba oranžová 

- Konštrukcia oceľová 38 x 20 x 1,5 mm 

- Rozmer  1300 x 600 x 760 

- Pracovná doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm so 

zaoblenou PVC hranou 1 ks 

Stôl univerzálny – trojmiestny – farba oranžová 

- Konštrukcia oceľová 38 x 20 x 1,5 mm 

- Rozmer 1800 x 600 x 760 

- Pracovná doska laminovaná drevotrieska hr. 18 mm so 

zaoblenou PVC hranou  1 ks 

 


