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Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

Názov zákazky: Zariadenie odborných učební 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov obstarávateľa:  Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
Sídlo obstarávateľa:  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 
V zastúpení:    Ing. Ján Godály, riaditeľ školy 
IČO:      00399817 
 
2. Predmet zákazky: Dodanie zariadenia odborných učební: 
 
Názov položky Počet ks Max. cena Špecifikácia 
1. časť: Špeciálne pracovné stoly 
1a. Špeciálne pracovné stoly 4 415,45 Špeciálny pracovný stôl s rozmermi šírka 200 cm x výška 80 

– 85 cm x hĺbka 75 cm s drevenou pracovnou doskou pre 
uchytenie zverákov a pracovných strojov na pracovné 
činnosti. S kontajnerom s dverami a zásuvkou. (Dielenský 
stôl Kovos, set DPS 24 alebo ekvivalentný.) 

1b. Špeciálny pracovný stôl 1 651,40 Špeciálny pracovný stôl s rozmermi šírka 200 cm x výška 80 
– 85 cm x hĺbka 75 cm s drevenou pracovnou doskou pre 
uchytenie zverákov a pracovných strojov. Kontajner so 4 
zásuvkami a uzamykateľnou skrinkou. (Dielenský stôl 
Kovos, set DPS 26 alebo ekvivalentný.) 

2. časť: Špeciálne pracovné stoličky 
2a. Špeciálne pracovné stoličky 16 94,80 Špeciálne pracovné stoličky s vyšším dreveným posedom, 

nízkou drevenou opierkou, otočné. Určené na posed pri 
prácach pri pracovných stoloch. (PRACTICA WOOD R/1 
alebo ekvivalentná.)  

2b. Špeciálne pracovné stoličky 15 142,80 Špeciálne pracovné stoličky s vyšším posedom, nízkou 
opierkou a otočné. Určené na posed pri prácach pri stoloch 
na kreslenie a rysovanie pre zabezpečenie hygieny práce 
žiakov. Kompaktné, penové sedadlo aj operadlo; plastové 
nohy, jednoduchá údržba; s kolieskami. (PRACTICA 
NORM/ROLL alebo ekvivalentná.) 

3. časť: Dielenské skrine 
3a. Dielenské skrine uzamykateľné 
policové a zásuvkové 

2 792,00 Špeciálne dielenské dvojdverové oceľové skrine 
uzamykateľné, policové a zásuvkové. Šírka min. 120 cm, 
výška 180 – 220 cm  (rovnaká pri položkách 4, 5, 6), hĺbka 
50 – 55 cm.  Cylindrický bezpečnostný zámok rozvorový 
(trojbodový), 3 nastaviteľné pozinkované police, 3 zásuvky 
na teleskopických výsuvoch (100 % výsuv, nosnosť min. 50 
kg). (Dielenská skriňa CP 8931-50 alebo ekvivalentná.) 

3b. Dielenská skriňa uzamykateľná 
policová  

1 470,00 Špeciálna dvojdverová dielenská oceľová skriňa 
uzamykateľná. Šírka 90 – 100 cm, výška 180 – 220 cm 
(rovnaká pri položkách 4, 5, 6), hĺbka 55 – 60 cm. 
Cylindrický bezpečnostný  zámok rozvorový (dvojbodový), 
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Q systém alebo ekvivalentný na vnútornej strane dverí a 
boku skrine, Q-systém alebo ekvivalentný v hornej polovici 
zadnej steny, minimálne 2 nastaviteľné police (nosnosť min. 
100 kg), 2 zásuvky (nosnosť min. 50 kg), nosnosť korpusu 
min. 800 kg, hmotnosť max. 140 kg. (Dielenská skriňa 
Kovos SPD 11C alebo ekvivalentná.) 

3c. Dielenské skrine uzamykateľné 
policové a závesný systém 

2 623,00 Špeciálne dielenské dvojdverové oceľové skrine 
uzamykateľné, so závesným systémom na ručné náradie a 
uloženie materiálu so sadou držiakov na ručné náradie pre 
Q-systém alebo ekvivalentný v počte 9 ks. Šírka 90 – 100 
cm, výška 180 – 220 cm  (rovnaká pri položkách 4, 5, 6), 
hĺbka 55 – 60 cm. Cylindrický bezpečnostný  zámok 
rozvorový (dvojbodový). Q systém alebo ekvivalentný na 
vnútornej strane dverí a boku skrine, Q-systém alebo 
ekvivalentný v hornej polovici zadnej steny, 2 nastaviteľné 
police (nosnosť min. 100 kg), 4 zásuvky (nosnosť min. 50 
kg), nosnosť korpusu min. 800 kg, hmotnosť max. 160 kg.   
(Dielenská skriňa Kovos SPD 11D alebo ekvivalentná.) 

4. časť: Školská tabuľa 
4. Školská tabuľa 2 562,00 Kombinovaná tabuľa na písanie a kreslenie kriedou, fixkou, 

prípadne ako transparentná plocha na premietanie 
dataprojektorom. Vnútorná strana tabule so zeleným 
povrchom na popis kriedou, vonkajšia strana tabule biela na 
popis fixkou. Posuvná tabuľa s keramickým povrchom, 
ktorý má veľmi tvrdý a oteruvzdorný povrch na popis 
kriedou, orámované hliníkovým rámom povrchovo 
upraveným prírodným eloxom so zaoblenými plastovými 
rohmi vrátane zdvíhacieho stojanu. Rozmery 360 x 120 cm. 

5. časť: Rysovacie stoly 
5a. Nastaviteľný podstavec k 
rysovaciemu stolu 

15 204,54 Nastaviteľný podstavec k rysovaciemu stolu v položke č. 9 
s nastaviteľnou výškou 93,5 – 124,5 cm s drôtenou 
odkladacou poličkou. 

5b. Stolová doska k stolu na 
kreslenie 

15 61,14 Stolová doska rysovacieho stola na nastaviteľný podstavec 
rozmeru 90 x 130 cm. 

5c. Podnos pod peračník k stolu na 
kreslenie 

15 30,36 Podnos pod peračník k stolovej doske rysovacieho stola 
kompatibilný k nastaviteľnému podstavcu a stolovej doske 
rysovacieho stola, potrebný pri práci s doskou v položke č. 9 
v šikmej polohe. Maximálna dĺžka 130 cm. 

5d. Plastový príložník 15 30,47 Plastový príložník k stolovej doske rysovacieho stola  
potrebný k rysovaniu a kresleniu, kompatibilný so stolovou 
doskou v položke č. 9 o rozmere 130 cm. 

6. časť: Skriňa na odkladanie a prezentáciu modelov 
6. Skriňa na odkladanie a 
prezentáciu modelov uzamykateľná 

3 200,16 Špeciálna uzamykateľná drevená skriňa s presklením, s 
osvetlením. 4 ks delené police, bezpečnostný zámok. Výška 
180 – 220 cm, šírka 100 cm, hĺbka 50 – 52 cm. 

 
3. Kódy CPV:  
38320000-4 Kresliace (rysovacie) stoly 
39112000-0 Stoličky 
39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice 
39151200-7 Dielenské pracovné stoly 

39292000-5 
Školské bridlicové tabuľky alebo tabule s povrchom na písanie alebo kreslenie alebo školské 
nástroje 

44421600-3 Bezpečnostné skrinky 
 
 
4. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo, kód ITMS: 
26110130639, a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
5. Elektronická aukcia: nepoužije sa. 
 
6. Miesto dodania tovaru/služby: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 
Trnava. 
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7. Predloženie ponuky: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorú zašle e-mailom na adresu sekretariat@spslomontt.sk 
na priloženom formulári. E-mail s cenovou ponukou označí predmetom „Súťaž – Zariadenie odborných učební“. Ponuky je 
potrebné doručiť najneskôr 16. 05. 2014. Uchádzač preukazuje oprávnenie dodávať požadovaný tovar dokladom o oprávnení 
dodávať tovar (napr. kópiou výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra). 
 
8. Obsah ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

– identifikačné údaje o uchádzačovi (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, 
priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH v prípade, že je dodávateľ platcom 
DPH, kontaktné telefónne číslo/e-mail), 

– ponúknutú cenu za jednotlivé položky (vrátane DPH), vždy na aspoň jednu ucelenú časť zákazky, 
– podrobnú špecifikáciu ponúkaného tovaru na priloženom formulári, 
– dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži (oprávnenie dodávať požadovaný tovar). 

 
9. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena za každú časť (1 – 6) zákazky samostatne. V prípade rovnosti aspoň 
dvoch najnižších cien pri niektorej časti budú uchádzači, ktorí predložili tieto najnižšie ponuky, opätovne vyzvaní na úpravu 
svojej ponuky smerom nadol, kým sa nerozhodne. V prípade, že žiaden z uchádzačov nezníži svoju ponuku, rozhodne sa 
žrebom. 
 
10. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 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 v znení neskorších 
predpisov, v platnom znení. Záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). Uchádzač je povinný do 
celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytovaním služieb. Cena musí byť konečná. 
 
11. S úspešnými uchádzačmi budú uzavreté kúpne zmluvy.  
 
12. Rámcové obchodné podmienky: 
a) Prílohou faktúry musia byť dodacie listy potvrdené oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa a dodávateľa. 
b) Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je min. 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi.  
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celé predpokladané množstvo predmetu zákazky. 
 
13. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
– nebude predložená ani jedna ponuka,  
– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
– ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

          Ing. Ján Godály, riaditeľ školy


