
Základná škola s materskou školou 
Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina 
 041/5656878  email: skola@zsgorazda.sk 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 
Sídlo: Ulica sv. Gorazda 1 

010 08, Žilina 

V jeho mene konajúci: Jozef Englárt, riaditeľ 

IČO: 37813064 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Kontaktná osoba: Emília Hánová 

E-mail; /tel. č. fax: hanovae@azet.sk / 0415253779 

2. Predmet zákazky: 

„Nábytok do tried MŠ“ 

 

Predmetom zadávania je dodávka nábytku a príslušenstva pre Základnú školu s materskou školou, 

Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, do tried MŠ, podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na 

predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje odobrať uvedené množstvá. 

Do ceny je potrebné zahrnúť aj cenu za dopravu dodania predmetu zákazky. 

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky. 

4. Miesto dodania zákazky: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina. 

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 
písomnej ponuky. 

6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 

7. Lehota dodania zákazky: Podľa vystavenej objednávky, najneskôr do 31.08.2014. 

8. Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku osobne, poštou alebo emailom dňa 
01.08.2014 do 14.00 hod.  Cena na predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  Uchádzač ocení každú položku uvedenú v 
prílohe č. 1, kde uvedie cenu v EUR bez DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
túto skutočnosť uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním 
predmetu zákazky, vrátane dopravy. V Prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom 
DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.  
 
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Základná škola s materskou školou, Ulica sv. 

Gorazda 1, Žilina. Rozhodujúci je dátum doručenia. 

9. Podmienky  financovania  zákazky:  Verejný  obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude 

realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie predmetu zákazky do 30 dní odo 

dňa doručenia faktúry. 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený dodávať 



 

 

 

 

V Žiline, dňa 14.07.2014 

Mgr. Jozef Englárt 

riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena súčtu všetkých položiek v EUR s DPH 

12. Predpokladaná hodnota zákazky: 9950 EUR s DPH 

13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.08.2014. 



 
 

Prílohy: Príloha č. 1 Požiadavky na nábytok 
 
 

Názov Počet 

(ks) 

Jednotková 

cena s DPH 

(EUR) 

Cena s DPH 

spolu 

(EUR) 

Šatňa 4-dvierková s lavičkou – atyp  2   

Šatňa 5-dvierková s lavičkou – atyp  2   

Stôl obdĺžnikový 120x80 3   

Stôl štvorcový  80x80cm 1   

Stolička drevená – výška 34cm 18   

Skrinka dvierková 1   

Skrinka dvierková 2   

Skrinka kombinovaná 1   

Skrinka kontajnerová 1   

Kúpeľňová zostava pre 8 detí 1   

Kúpeľňová zostava pre 4 detí 1   

Kúpeľňová zostava pre 2 deti  1   

Písací stôl 115x50 - atyp 1   

Skrinka kombinovaná 1   

Skrinka kombinovaná – atyp 1   

Skriňa na bielizeň (55x180x121,20) šírka police 

38cm 

1   

Stôl obdĺžnikový 120x80 12   

Hlboký kočiar Daria 1   

Kočík pre bábiky „Luxus“ 1   

Veľká drevená železnica 2   

Rohový ukončovací prvok do kúpeľne - atyp 1   

Stôl obdĺžnikový 120x80 3   

Stolička drevená – výška 30cm 21   

Ležadlo s vyvýšeným čelom 21   



Matrac nepremokavý 21   

Šatňa 4-dvierková s lavičkou – atyp 113cm (vnútro 

26cm polička) 

4   

Šatňa 4-dvierková s lavičkou – atyp 141cm 1   

Skrinka dvierková 1   

Skrinka kontajnerová - atyp 2   

Skrinka kombinovaná 1   

Skrinka dvierková 1   

Kúpeľňová zostava pre 10 detí 2   

Písací stôl 115x50 - atyp 1   

Doprava a montáž   

Celková cena s DPH   

 
 
 
 


