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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

pre zákazku podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Základná škola, Železničná 14, Bratislava- Vrakuňa 

Adresa:   Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa 

IČO:    30810655 

Štát:   Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Macháčová 

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Vaňková 

Telefón:              +421 915 157 903 

E-mail:    obstaravanie@zszelba.sk  

 

Adresa webového sídla verejného obstarávateľa (URL): www.zszelba.edupage.org 

 

2. Názov predmetu zákazky:  „Vybavenie modernejšej školy“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávanie (CPV kód):   

39160000-1  Školský nábytok 

39121000-6 Písacie stoly a stoly 

39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky 

39531000-3 Koberce 

37461000-7 Stolné hry a vybavenie 

 

4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka, doprava a montáž nábytkového vybavenia tried, 

voľnočasových hier, náučných a grafických polepov a sedacích prvkov v priestoroch 

Základnej školy, Železničná 14 v Bratislave. Podrobný opis predmetu zákazky je prílohou 

č. 1 tejto výzvy. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 894,32 € bez DPH 

 

6. Miesto a termín realizácie: 

Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa. Termín plnenia 

do 20.8.2021. 

 

7. Rozsah predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na jednu časť, niekoľko častí, 

alebo na všetky časti zákazky. 
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8. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti/logické celky:  

I. Sedacie prvky 

II. Zariadenie do tried 

III. Voľnočasové hry 

IV. Náučné a grafické polepy. 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie 

nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

10. Podmienky predkladania cenových ponuky:  

Ponuky je možné doručiť verejnému obstarávateľovi v listinnej alebo elektronickej 

podobe. 

 

- Listinná podoba:  

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou, prípadne 

kuriérskou službou pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke 

označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE- NEOTVÁRAŤ a heslom  

„Vybavenie modernejšej školy“ na adresu: Základná škola, Železničná 14, 821 07 

Bratislava- Vrakuňa. Doručenie je možné v pracovné dni od 8:00 – 11:00 hod., do 

podateľne školy. 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa 

alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 

ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému 

obstarávateľovi na vyššie uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda 

vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom 

vrátené neotvorené.  

 

- Elektronická podoba:  

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v elektronickej podobe,   

e-mailom, na adresu: obstaravanie@zszelba.sk 

 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v 

cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 

pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v 

ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

 

 

mailto:obstaravanie@zszelba.sk


Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa 

Stránka 3 z 4 
 

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 26.7.2021 do 9:00 hod. 

 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2021 

 

13. Ceny uvádzané v ponuke: 

Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. 

Cena musí zohľadňovať opis predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí hospodársky 

subjekt zohľadniť fakt, že nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných 

nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny musia 

zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. Všetky ceny požaduje 

verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických 

pravidiel.  

Ak hospodársky subjekt nie je platiteľom DPH, uvedenie ceny celkom, pričom verejný 

obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú v poli „Cena celkom v € bez DPH“. Skutočnosť, že 

nie je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke.   

V prípade, ak sa hospodársky subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 

stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny za predmet 

zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

 

14. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu v rozsahu, ktorý 

zodpovedá opisu predmetu zákazky a uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ overí 

splnenie podmienok účasti náhľadom do registra na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo 

do zoznamu hospodárskych subjektov a registra osôb so zákazom, ktorý je vedený 

Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote 

určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 

ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

15. Obsah cenovej ponuky:  

Cenová ponuka musí obsahovať:  

- Vyplnenú, ocenenú a podpísanú prílohu č.2, prílohu č.3, prílohu č.4, alebo 

prílohu č.5 tejto výzvy. 

- Fotodokumentáciu/vizualizáciu ponúkaného tovaru, ku položkám uvedeným 

v rámci podrobného opisu predmetu zákazky prílohy č.1 

 

16. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk: Najnižšia cena 

 

17. Spôsob vzniku záväzku: 

Objednávka 
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18. Platobné podmienky:  

Predmet zákazky je financovaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 

styku.  

 

19. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk bude neverejné. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote 

na predkladanie ponúk, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk e-

mailom. 

 

20. Dátum zverejnenia výzvy na webe verejného obstarávateľa:  18.7.2021 

 

 

V Bratislave dňa, 18.7.2021 

 

        Mgr. Andrea Macháčová, v.r. 

         riaditeľka školy 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky  

- Príloha č. 2- I. Sedacie prvky- cenová ponuka  

- Príloha č. 3- II. Zariadenie do tried- cenová ponuka  

- Príloha č. 4- III. Voľnočasové hry- cenová ponuka  

- Príloha č. 5- IV. Náučné a grafické polepy- cenová ponuka 
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Príloha č.1- Opis predmetu zákazky 

Pol. Popis Počet 

ks 

I. Sedacie prvky 

1. 
Malý sedák- taburet štvorcový, čalúnený, šírka 410 mm, hĺbka 410 mm, výška 450 mm, 

poťahová textília podľa výberu, 100% Polyester, odolný voči oderu 
8 

2. 

Veľký sedák- dvojsedačka, na štyroch kovových nohách, šírka 1230 mm, hĺbka 680 

mm, výška 710 mm, poťahová textília podľa výberu, 100% Polyester, odolnosť voči 

oderu 

3 

3. 

Sediaci box- v rozmere 180 x 150 x 60cm, konštrukcia plátovaná drevotrieska- 

stolárska preglejka topoľ, konštrukčne vyskladaná do tvaru kvádra zo stredovým 

prechodom, ktorý je očalunený zo štyroch vnútorných strán boxu. Sedacia časť 

vystužená na 8cm z fixovanou podložkou. Vonkajšia pohladová časť boxu obalená v 

dekore dub prírodný. 

2 

4. 

Dopadová žinenka- z vysoko odolného materiálu s CE certifikátom. Vhodná 

predovšetkým na gymnastiku, parkour, tanec, bojové športy. Musí tlmiť nárazy a pružiť, 

pevné gumové madlá, suché zipsy na spojenie s ďalšou žinenkou, nosnosť zaťaženia 

200kg. 

2 

5. 

Pódium- zaoblené rohy 500 x 200 cm, konštrukcia plátovaná drevotrieska - stolárska 

preglejka topoľ, konštrukčne vyskladaná na dva stupne výšky 17 cm x 25cm čím sa 

horná plocha zmenší na 450 x 150cm. Pódium obalené a lepené z nášlapovej strany 

kobercom s protipožiarnou triedou. 

2 

II. Zariadenie do tried 

1. 

Školská lavica- lichobežník, nastaviteľná výška 620 mm-820 mm. Pracovná doska- 

drevotriesková, HPL laminát o hrúbke minimálne 18 mm s ABS hranou, doska 

v dubovom prevedení. Oceľová konštrukcia, kovové nohy biele. Atypický 

lichobežníkový tvar stolovej dosky, tak aby bolo možné vyskladať zo stolov 

šesťuholníkový set stolov. 

80 

2. 

Katedra pre učiteľa- pracovný stôl, rozmer 1400 mm x 800 mm, nastaviteľná výška 

650 mm-850 mm, vrátane predného panelu. Pracovná doska- drevotriesková doska a o 

minimálnej hrúbke 18mm, laminát, s ABS hranou, oceľová rámová konštrukcia, kovové 

nohy upravené práškovou bielou farbou. 

3 

3. 

Koberec- velúrový , vysoko záťažový  koberec so strihaným vlasom, vyrobený z 

odolného 100% polyamidu PA. Koberec na stále použitie kolieskových stoličiek a  

odolný zmenám farieb z UV žiarenia.  Celková gramáž koberca 1840 g/m2, 

protipožiarna trieda. 

3 

4. 

Komoda s dvierkami- rozmer 100 x 60 x 40 cm, Materiál DTD laminovaná, 

hygienicky bezpečný, UV stálofarebný, hrúbka 18mm, drevotrieska , konštrukčne 

poskladané pre vysokú záťaž, komoda položená na kĺzavých filcových kozáčikoch. 

7 

5. 

Komoda so šuflíkom- rozmer 100 x 60 x 40 cm, Materiál DTD laminovaná, hygienicky 

bezpečný, UV stálofarebný, hrúbka 18mm, drevotrieska, konštrukčne poskladané pre 

vysokú záťaž, posuvné systémy, komoda položená na kĺzavých filcových kozáčikoch. 

7 

III. Voľnočasové hry 

1. 

Air Hockey Table- vzdušný hokej s rýchlym hracím povrchom, hracia plocha o hrúbke  

min. 3 mm, súčasťou stolu počítadlo skóre, s ventilátorom, s napájaním na 220 V, 

spevnené nohy, súčasťou dve hokejky a min. 2 puky, hracia plocha min. 140 x min 65 

cm 

2 
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2. 

Stolný futbal- pevný stôl, výškovo nastaviteľný, tyče min. 16 mm, stabilný pevný 

kabinet, rozmer hracej plochy min. 118 cm x min. 68 cm, protišmykové rukoväte 

hracích tyčí, súčasťou balenia min. 2 x loptička, 2 x počítadlo 

 

2 

3. 
Šach- šachová súprava, drevená, súprava má obsahovať 16 bielych a 16 čiernych 

figúrok ku hre šachy, veľ. Šachovnice min. 50 x 50 
3 

IV. Náučné a grafické polepy 

1. 

Polepy schodov- samolepka na schody do priestorov školy, vysoko kvalitný povrch 

z PVC mat. s lamináciou, farebná tlač, umývateľný povrch, jednoduchá aplikácia, motív 

nálepky podľa vlastného návrhu, šírka min. 120 cm, max. 150 cm, výška max. 20 cm 

20 

2. 

Polepy a grafické obrazy- samolepka na stenu do priestorov školy, vysoko kvalitný 

povrch z PVC mat. s lamináciou, farebná tlač, umývateľný povrch, jednoduchá 

aplikácia, motív nálepky podľa vlastného návrhu, šírka nálepiek od 50 cm do 80 cm, 

výška nálepiek od 30 cm do 70 cm 

15 

3. 
Náučné obrazy: astronómia - slnečná sústava, mapa sveta, planéta zem,  vývoj ludstva 

a sveta, časová os vývoja, svetové pamiatky charakteristika kontinentov,  evolučná os    
13 

4. 
Magnetická stena- náter, popisovateľná stena, magnetickej farby, hladký povrch, ľahko 

stierateľný popis, použitie magnetov, rozmer min. 3 m x min. 1,5 m 
3 

 


