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I. NÁZOV, OPIS A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ČASTI 01 PREDMETU 
ZÁKAZKY 

1 NÁZOV SAMOSTATNEJ ČASTI 01 PREDMETU ZÁKAZKY 

Vybavenie interiéru MŠ v Obci Svinia - Časť 01 Nábytok pre deti. 

2 STRUČNÝ OPIS ČASTI 01 PREDMETU ZÁKAZKY. 

a) Predmetom Časti 01 predmetu zákazky je dodanie nábytku pre deti materskej školy 

zahrňujúci najmä stoly a stoličky, šatňové skrinky, postele, matrace, detské sedačky, zostavy 

rôznych skriniek, nábytok do kúpeľne, koberce  na hranie a iné. 

b) Predmetom zákazky je dodanie tovarov podľa čl. I bod 2 písm. a), ktoré sú predmetom 

zákazky, vrátane ich dopravy na miesto dodania, montáže v prípade ak je nábytok dodaný v 

demonte,  dodanie sprievodnej dokumentácie – pokynov na údržbu/ošetrovanie nábytku 

v slovenskom jazyku. 

c) Tovary podľa čl. I bod 2 písm. a) sú určené pre deti materskej školy a musia byť vhodné pre 

použitie v MŠ, parametre ich rozmerov musia rešpektovať antropometrické požiadavky detí 

materský škôl. 

d) Kapacita MŠ Svinia je 6 x 20 detí. 

e) Podrobný opis a technické špecifikácie tovarov sú uvedené v čl. I body 3 a 4 tohto Opisu 

Časti 01 predmetu zákazky. 

2.1 Členenie Časti 01 predmetu zákazky na časti. 

Časť 01 predmetu zákazky sa nečlení na samostatné časti. 

Ponuku je potrebné predložiť na všetky tovary požadované v čl. I bod 3 tohto Opisu. Ponuka 

predložená  len na časť tovarov zahrnutých do tejto Časti 01 predmetu zákazky nebude  

zaradená  do vyhodnotenia a bude sa k nej pristupovať ako keby nebola predložená. 

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z 

Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) 

Hlavný kód CPV: 

Hlavný 39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 

Dodatočné kódy CPV: 
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39161000-8 Nábytok pre materské školy;  

3 ZOZNAM POLOŽIEK A MNOŽSTVO ČASTI 01 PREDMETU ZÁKAZKY. 

Č. 
pol. 

Názov položky MJ Množstvo 

1 
 

Ležadlá ks 120 

2 Matrace ks 120 

3 Plošiny na presun postelí ks 4 

4 Skrine na lôžkoviny ks 5 

5 Šatňové skrinky  ks 16 

6 Stoly pre deti ks 25 

7 Stoličky pre deti ks 120 

8 Zostava skriniek a poličiek 1 ks 2 

9 Zostava skriniek a poličiek 2 ks 3 

10 Dekoračné police 
 

 
 

dekoračná polica „Kvietok“ ks 2 
 

dekoračná polica „Sloník“ ks 1 

 dekoračná polica „Sova“ ks 5 
 

dekoračná polica „Žabka“ ks 2 

11 Knihovnička  ks 5 

12 Odpadkové koše v tvare tigra ks 5 

13 Odpadkové koše v tvare žaby ks 5 

14 Rozkladacie matrace - s kresbou mačky  ks 5 

15 Rozkladacie matrace - s kresbou psa  ks 5 

16 Rozkladacie matrace - s kresbou leva  ks 5 

17 Rozkladacie matrace - s kresbou nosorožca ks 5 

18 Nábytok do kúpeľne  ks 5 

19 Divadlo  ks 5 

20 Polica  ks 5 

21 Rohová oddychová zóna   ks 5 

22 Sedačka Medvedík -  3 - miestna látková sedačka  ks 2 

23 Sedačka Medvedík – 1 - miestna látková sedačka  ks 2 

24 Sedačka Ježko - 3 - miestna  látková sedačka  ks 2 

25 Sedačka Ježko - 1- miestna látková sedačka  ks 3 
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Č. 
pol. 

Názov položky MJ Množstvo 

26 Motorický panel    

 jabloň ks 1 

 domček  ks 1 

 autobus ks 1 

 lietadlo ks 1 

 ježko ks 1 

 veverička ks 1 
 

jahoda ks 1 

 bager ks 1 

 lokomotíva ks 1 

 vagón ks 1 

27 Chladnička - imitácia ozajstnej chladničky k detskej kuchynskej 
zostave. 

ks 
5 

28 Skrinka - priestorová hranatá skrinka  + sada koliesok na presúvanie 
v priestore 

ks 
5 

29 Koberec Škôlka s detskou hrou TWISTER - oranžový ks 2 

30 Koberec Škôlka - s detskou hrou TWISTER - modrý ks 2 

31 Koberec Škôlka - s detskou hrou TWISTER - zelený ks 1 

32 Koberec Hra - v modrej farbe ks 5 

33 Maliarsky stolík  ks 3 

34 Servírovací stolík ks 5 

35 Drevená kuchynka pomarančová ks 1 

36 Drevená kuchynka žltá ks 1 

37 Drevená kuchynka farebná ks 3 

38 Skrinka Praktik ks 5 

 

4 OPIS A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ČASTI 01 PREDMETU ZÁKAZKY. 

4.1 Opis a technické špecifikácie tovarov, ktoré tvoria Časť 01 predmetu zákazky 

Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

1 
 

Ležadlá 120 ks 

 rozmer v cm (D x Š x V)  135 x 65 x 20 



 
 
Predmet zákazky: Vybavenie interiéru MŠ v Obci Svinia - Časť 01 Nábytok pre deti. 
 

 Príl. č. 1a k Výzve - Opis a technické špecifikácie - Časť 01 predmetu zákazky 

 

 

 
6 

Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

 vyhotovenie Ležadlo bukové, kód LEH 4 alebo ekvivalent, 

bez matraca, masívne  drevo, stohovateľné, farebné 
prevedenie buk 

2 Matrace 120 ks 
 

rozmer v cm (D x Š x V) 130 x 60 x 8 

 vyhotovenie Matrac na relaxačnú a oddychovú činnosť, kód 
MATKŽ alebo ekvivalent. 

Matrac nepremokavý zo všetkých strán. Dodávaný 
k ponúkaným ležadlám v pol. 1. Vyrobený z vysoko 
záťažového pevnostného molitanu triedy T30 a 
veľmi pevnej tkaniny, odolnej voči mechanickému 
poškodeniu. Poťah opatrený v púzdre skrytým 
zipsom, s možnosťou prania. 

Matrac s vyhovujúcim testom podľa príslušných 
technických predpisov na PH vodný výluh, obsah 
formaldehydu, obsah primárnych aromatických 
aminov, obsah ťažkých kovov v potu kyslom a 
alkalickom, stálosť farby v oteru za sucha a mokra, 
odolnosť voči slinám a poteniu, pach, migrácia 
destilovanej vody, obsah pentachlorfenolu a 
chlórovaných fenolov, obsah primárnych 
aromatických amínov. 

3 Plošiny na presun postelí  4 ks 
 

rozmer v cm  70 x 140 x 8 

 vyhotovenie Premiestňovacia plošina na kolieskach PLLEH alebo 
ekvivalent. 

určená na presúvanie ležadiel, so 4 kolieskami, 

musí byť určená pre ležadlá uvedené v ponuke  

4 Skrine na lôžkoviny  5 ks 

 rozmer v cm  120 x 40 x 215,60 
 

vyhotovenie Skriňa na lôžkoviny, kód SKRI021MDF alebo 
ekvivalent. 
 MDF, trojdverová skriňa s 8 poličkami a kruhovými 
otvormi na dvierkach 

5 Šatňové skrinky 16 ks 

 rozmer v cm  131 x 42 x 165 
 

vyhotovenie Šatňa 8 - dvierková vysoká bez lavičky, kód SATD8V 
alebo ekvivalent 

dvojposchodové, 8 priehradkové skrinky s farebnými 
dvierkami, v každej priehradke sú 2 ks dvojitých 
háčikov a tyčou na ramienko 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

6 Stoly pre deti  25 ks 

 rozmer v cm  120 x 80 
 

3 nastaviteľné výšky stola v cm 46 cm, 52 cm a 58 cm 

 tvar obdĺžnikový 

 vyhotovenie prac. doska  buk, s oblými hranami farba hrany buk, 
s nastaviteľnou  výškou, povrch odolný voči 
popísaniu 

7 Stoličky pre deti 120 ks 

 výška sedu v cm 34  
 

vyhotovenie drevené stoličky celofarebné v oranžovom prevedení 
a oblými hranami pri operadle a sedadle 

8 Zostava skriniek a poličiek 1 2 ks  

 rozmer v cm  240 x 42 x 129 
 

vyhotovenie  zostava zložená z 3 kusov skriniek, v usporiadaní 
podľa grafického zobrazenia, farebné prevedenie  
biela, žltá, oranžová 

 zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol08_ZostavaSkriniek1.pdf 

9 Zostava skriniek a poličiek 2 3 ks  

 rozmer v cm 352 x 42 x 129 
 

vyhotovenie zostava zložená z 5 ks skriniek, v usporiadaní podľa 
grafického zobrazenia, farebné prevedenie biela, 
žltá, zelená, modrá 

 zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol09_ZostavaSkriniek2.pdf 

10 Dekoračné police  10 ks 

 dekoračná polica „Kvietok“ Dekoračná polica – Kvietok, kód DPP70028  

vpredu 2 x polica, zadná stena z MDF min.12 mm v 
tvare kvietka žlto oranžovej farby , korpus buk 

 
rozmer  v cm d x š x v  100 x 40 x 78 

 dekoračná polica „Sloník“ Dekoračná polica – Sloník, kód DPP70022 

vpredu 2 x polica,  zadná stena z MDF min.12 mm v 
tvare slona v modro žltom prevedení, korpus buk 

 rozmer  v cm d x š x v  100 x 40 x 98 

 dekoračná polica „Sova“ Dekoračná polica – Sova, kód DPP70030 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

vpredu 3 x polica,  zadná stena z MDF min.12 mm v 
tvare sovy farebné prev. žlto hnedá, korpus police 
buk,  

 rozmer  v cm d x š x v  112 x 40 x 111 

 dekoračná polica „Žabka“ Dekoračná polica – Žabka, kód DPP7002í 

vpredu 2x polica, zadná stena z MDF min.12 mm v 
tvare žaby zelenej farby, korpus  buk,  

 rozmer  v cm d x š x v  100 x 40 x 99 

11 Knihovnička 5 ks 

 rozmer  v cm d x š x v  70 x 100 x 104 
 

vyhotovenie v tvare sovy v prevedení vozík 2 v 1 so 4 kolieskami, 
v polovici otvárateľná s policami dnu, laminovaná 
drevotrieska odtieň buk 

 zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol11_KnihovnickaVozik.pdf 

12 Odpadkové koše v tvare tigra 5 ks 

 objem v l minimálne 20 
 

vyhotovenie Kôš na odpadky zvieratká – Tiger , kód NS0001CU 
alebo ekvivalent. 

plastové koše v tvare tigra v žlto oranžovom 
prevedení, otvárateľné z hora,  

13 Odpadkové koše v tvare žaby 5 ks 

 objem v l minimálne 20 

 vyhotovenie Kôš na odpadky zvieratká – Žaba, kód  NS0003CU 
alebo ekvivalent 

plastové koše v tvare žaby v zelenom prevedení, 
pohyblivé veko otvárateľné z hora 

14 
Rozkladacie matrace s kresbou 
mačky  

5 ks 

 
rozmer v rozloženom stave / 
v zloženom stave v cm  

180 x 60 x 5 / 60 x 60 x 15 

 

 

vyhotovenie Rozkladací matrac Mačička, kód BQ120004 alebo 
ekvivalent. 

Rozkladacie matrace slúžia ako podložka pre 
oddych a iné pohybové aktivity. Vrchná časť 
vyrobená z kvalitnej vysokoodolnej látky s potlačou. 
Spodná a bočné strany z koženky. Vo vnútri 
vysokozáťažový pevnostný molitan T30. 



 
 
Predmet zákazky: Vybavenie interiéru MŠ v Obci Svinia - Časť 01 Nábytok pre deti. 
 

 Príl. č. 1a k Výzve - Opis a technické špecifikácie - Časť 01 predmetu zákazky 

 

 

 
9 

Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

Matrac musí vyhovovať príslušným technickým 
predpisom na PH vodný výluh, obsah formaldehydu, 
obsah primárnych aromatických aminov, obsah 
ťažkých kovov v potu kyslom a alkalickom, stálosť 
farby v oteru za sucha a mokra, odolnosť voči slinám 
a poteniu, pach, migrácia destilovanej vody, obsah 
pentachlorfenolu a chlórovaných fenolov, obsah 
primárnych aromatických amínov. 

15 
Rozkladacie matrace s kresbou 
psa  

5 ks 

 
rozmer v rozloženom stave / 
v zloženom stave v cm 

180 x 60 x 5 / 60 x 60 x 15 

 

vyhotovenie Rozkladací matrac Psík, kód BQ120003 alebo 
ekvivalent. 

matrac s kresbou psa z odolnej látky a v spodnej 
časti z koženky farba zeleno červená, 

16 
Rozkladacie matrace s kresbou 
leva  

5 ks 

 
rozmer v rozloženom stave / 
v zloženom stave v cm 

180 x 60 x 5 / 60 x 60 x 15 

 

vyhotovenie Rozkladací matrac  Lev, kód BQ120001 alebo 
ekvivalent. 

matrac s kresbou leva z odolnej látky a spodnej časti 
z koženky, farba červeno žltá,  

17 
Rozkladacie matrace s kresbou 
nosorožca  

5 ks 

 
rozmer v rozloženom stave / 
v zloženom stave v cm 

180 x 60 x 5 / 60 x 60 x 15 

 

vyhotovenie 

 

Rozkladací matrac  Nosorožec, kód BQ120002 
alebo ekvivalent 

matrac s kresbou nosorožca z odolnej látky  a 
spodnej z koženky šedo modrej farby, 

18 Nábytok do kúpeľne  5 ks 

 

vyhotovenie Kúpelňová zostava pre 8 detí, kód KUZOPO8 alebo 
ekvivalent. 

Kúpeľňová zostava s vešiačikmi na uteráky poličkou 
na pohár a zubnú kefku pre deti, zadný panel a lišta 
s otvorom na poháre z min. 12 mm laminovanej 
MDF dosky, priehradky z DTD, dl. 106 cm 

s toleranciou  10 mm - drevený panel z MDF dosky, 

korpus buk, dvojvešiaky pre 8 detí, farebné 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

prevedenie zadnej dosky - oranžová s vyfrézovaným 
vzorom, horná polička na odkladanie pohárov 

19 Divadlo  5 ks 

 rozmer  v cm d x š x v  80 x 104 x 135  

 

vyhotovenie Obchod Divadlo, kód OD3002 alebo ekvivalent. 

bez rohovej skrinky - drevená sústava políc z MDF 
dosky, kombinácia s dvierkami v žltom farebnom 
prevedení s tyčou na záves 

20 Polica  5 ks 

 rozmer  v cm d x š x v   77 x 40 x 99 

 
vyhotovenie drevená skrinka s dvoma poličkami bez dvierok vo 

farebnom prevedení buk, poličky zošikmené so 
zábranou proti vypadnutiu 

 
zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol20_Polica.pdf 

21 Rohová oddychová zóna   5 ks 

 
rozmer v cm rozmer  v cm d x š x 
v  

157 x 157 x 111 

 

vyhotovenie Oddychová zóna Lúka-rohová, kód BQ200307 alebo 
ekvivalent. 

molitanové matrace s motívom lúky , jazierka a 
zvieratiek s dvoma bočnými stenami - rohové 

22 
Sedačka Medvedík -  trojmiestna 
látková sedačka  

2 ks 

 rozmer v cm 105 x 50 x 52 

 výška sedu v cm 35  

 

vyhotovenie Sedačka Medvedík, kód MTM80 alebo ekvivalent. 

Olepené elementy sa obťahujú látkou, ktorá má 
vodoodpudivé vlastnosti a je 100% polyester. 

Elementy sú zaopatrené umelohmotnými nožičkami, 
upevnené na elementy skrutkami do dreva.  

23 
Sedačka Medvedík -  
jednomiestna látková sedačka  

2 ks 

 rozmer v cm 65 x 50 x 52 

 výška sedu v cm 35  

 vyhotovenie Sedačka medvedík, kód MTM40 alebo ekvivalent. 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

Olepené elementy sa obťahujú látkou, ktorá má 
vodoodpudivé vlastnosti a je 100% polyester. 

Elementy sú zaopatrené umelohmotnými nožičkami, 
upevnené na elementy skrutkami do dreva.  

24 
Sedačka Ježko - trojmiestna  
látková sedačka  

2 ks 

 rozmer v cm 105 x 50 x 52 

 výška sedu v cm 35 

 

vyhotovenie Sedačka Ježko, kód MTJ80 alebo ekvivalent. 

Olepené elementy sa obťahujú látkou, ktorá má 
vodoodpudivé vlastnosti a je 100% polyester. 

Elementy sú zaopatrené umelohmotnými nožičkami, 
upevnené na elementy skrutkami do dreva.  

25 
Sedačka Ježko - jednomiestna 
pohodlná látková sedačka  

3 ks 

 rozmer v cm 65 x 50 x 52 

 výška sedu v cm 35 cm 

 

vyhotovenie Sedačka Ježko, kód MTJ40 alebo ekvivalent. 

Olepené elementy sa obťahujú látkou, ktorá má 
vodoodpudivé vlastnosti a je 100% polyester. 

Elementy sú zaopatrené umelohmotnými nožičkami, 
upevnené na elementy skrutkami do dreva.  

26 Motorický panel  10 ks 

 

vyhotovenie Predsadený od steny  do priestoru 60 mm, farebné 
panely vyrobené s MDF dosky určené na 
precvičovanie motoriky v nižšie uvedených tvaroch - 
jabloň , domček, autobus , lietadlo, ježko, veverička, 
jahoda, bager, lokomotíva, vagón 

 
zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol26_MotorickyPanel.pdf 

 jabloň  - rozmer v cm (d x v) 60 x 84 

 domček  - rozmer v cm (d x v) 95 x 105 

 autobus  - rozmer v cm (d x v) 70 x 40 

 lietadlo  - rozmer v cm (d x v) 90 x 40 

 ježko  - rozmer v cm (d x v) 77 x 52 

 veverička  - rozmer v cm (d x v) 56 x 57 

 jahoda  - rozmer v cm (d x v) 64 x 85 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

 bager  - rozmer v cm (d x v) 108 x 55 

 lokomotíva  - rozmer v cm (d x v) 83 x 72 

 vagón  - rozmer v cm (d x v) 65 x 25 

27 
Chladnička - imitácia ozajstnej 
chladničky k detskej kuchynskej 
zostave 

5 ks 

 rozmer v cm 40 x 42 x 129 

 

vyhotovenie Chladnička, kód CHL2001 alebo ekvivalent. 

drevená dvojdverová skrinka so 6 poličkami vo 
farebnom frézovanom prevedení dvierok 1 x 
červená, 2 x modrá, 2 x oranžová, korpus v 
prevedení buk, imitácia ozajstnej chladničky k 
detskej kuchynskej zostave. 

28 
Skrinka priestorová  + sada 
koliesok na presúvanie v priestore 

5 ks 

 rozmer v cm 78 x 40 x 54 

 

vyhotovenie priestorová hranatá skrinka z laminovanej 
drevotriesky bez dvierok, v usporiadaní podľa 
obrázku, s dvoma poličkami, vrchná polička po celej  
šírke skrinky, podopretá zvislou priečkou, dve 
spodné poličky v rovnakej výške po oboch stranách 
zvislej priečky  + sada koliesok na presúvanie 
v priestore, 

MDF dosky, drevotrieskové dosky hrúbky min. 18 
mm 

 
zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol28_SkrinkaPriestorova.pdf 

29 
Koberec Škôlka - farebný koberec 
s detskou hrou TWISTER - 
oranžový 

2 ks 

 rozmer  v cm  150 x 200 

 

vyhotovenie Koberec Twister oranžový, kód KB1921 alebo 
ekvivalent. 

farebný koberec s detskou hrou TWISTER, spodná 
vrstva protišmyková,  Pre zabránenie párania káblika 
všetky strany obrubené. 

 farebné prevedenie oranžový 

 materiál polyamid 

 typ všívaný koberec 1/10 slučka 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

 
Základný materiál Káblik PA 6 100%, netkaná podkladová tkanina PP 

100% 

 
Rubová úprava NSF protišmyková guma, biela + predzáter na báze 

SBR latexu 

 Výška vlasu min. 4 mm  0,5 

 hmotnosť vlasu min. 220 g/m2  5 % 

 prateľné áno 

30 
Koberec Škôlka - farebný koberec 
s detskou hrou TWISTER - modrý 

2 ks 

 rozmer  v cm  150 x 200 

 

vyhotovenie Koberec Twister modrý, kód KB962 alebo ekvivalent. 

farebný koberec s detskou hrou TWISTER, spodná 
vrstva protišmyková,  Pre zabránenie párania káblika 
všetky strany obrubené. 

 farebné prevedenie modrý 

 materiál polyamid 

 typ všívaný koberec 1/10 slučka 

 
Základný materiál Káblik PA 6 100%, netkaná podkladová tkanina PP 

100% 

 
Rubová úprava NSF protišmyková guma, biela + predzáter na báze 

SBR latexu 

 Výška vlasu min. 4 mm  0,5 

 hmotnosť vlasu min. 220 g/m2  5 % 

 prateľné áno 

31 
Koberec Škôlka -farebný koberec 
s detskou hrou TWISTER - zelený 

1 ks 

 rozmer  v cm  150 x 200 

 

vyhotovenie Koberec Twister modrý, kód KB912 alebo ekvivalent. 

farebný koberec s detskou hrou TWISTER, spodná 
vrstva protišmyková,  Pre zabránenie párania káblika 
všetky strany obrubené. 

 farebné prevedenie zelený 

 materiál polyamid 

 typ všívaný koberec 1/10 slučka 

 
Základný materiál Káblik PA 6 100%, netkaná podkladová tkanina PP 

100% 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

 
Rubová úprava NSF protišmyková guma, biela + predzáter na báze 

SBR latexu 

 Výška vlasu min. 4 mm  0,5 

 hmotnosť vlasu min. 220 g/m2  5 % 

 prateľné áno 

32 
Koberec Hra - jednofarebný 
koberec v modrej farbe 

5 ks 

 rozmer  v cm  80 x 120 

 
vyhotovenie jednofarebný koberec zo 100% polyamidu s 

protišmykovou gumou NSF na rubovej strane  a 
Heat - set   

 typ Všívaný koberec 1/10, rezaný vlas 

 
Základný materiál Káblik PA 6 100%, netkaná podkladová tkanina PES 

100% 

 Rubová úprava NSF protišmyková guma, čierna 

 Výška vlasu min. 7 mm  0,5 

 hmotnosť vlasu min. 700 g/m2  5 % 

 farebné prevedenie modrá 

 prateľné áno 

33 Maliarsky stolík  3 ks 

 rozmer v cm 70 x 100 x 100 

 
vyhotovenie vozík z laminátovej drevotriesky v odtieni buk, s 

poličkami a  farebnými zásuvkami z pevného kartónu 
a štyrmi kolieskami 

 
zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol33_maliarskyStolik.pdf 

34 Servírovací stolík 5 ks 

 rozmer v cm 80 x 52 x 60 

 
vyhotovenie konštrukcia vozíka masívne bukové drevo z 

laminovanej drevotriesky v odtieni buk a 4 praktické 
kolieska, rozmer medzi policami min. 28 cm 

 
zobrazenie v priloženom 
elektronickom dokumente 

Cast01_Pol34_ServirovaciStolik.pdf 

35 Drevená kuchynka pomarančová 1 ks 

 rozmer v cm 120 x 45 x 125 

 vyhotovenie typ Kuchynka pomarančová, kód KUCH 1019 alebo 
ekvivalent - drevená kuchynka so zaoblenými 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikácie Požadovaná hodnota 

hranami a 3D frézovanými vzormi v dolnej časti 
uzatvorená dvierkami a v hornej časti kombinácia 
otvorených poličiek a skriniek, korpus buk, farebná 
kombinácia dvierok/frontov oranžová, žltá alebo 
biela 

36 Drevená kuchynka žltá 1 ks 

 rozmer v cm 120 x 45 x 125 

 

vyhotovenie typ Kuchynka žltá, kód KUCH 1020 alebo ekvivalent 
- drevená kuchynka so zaoblenými hranami a 3D 
frézovanými vzormi v dolnej časti uzatvorená 
dvierkami a v hornej časti kombinácia otvorených 
poličiek a skriniek, korpus buk, farebná kombinácia 
dvierok/frontov 6  x žltá, 1 x zelená alebo modrá 

37 Drevená kuchynka farebná 3 ks 

 rozmer v cm 120 x 45 x 125 

 

vyhotovenie typ Kuchynka farebná, kód KUCH 1021 alebo 
ekvivalent - drevená kuchynka so zaoblenými 
hranami a 3D frézovanými vzormi v dolnej časti 
uzatvorená dvierkami a hornej časti kombinácia 
otvorených poličiek a skriniek,  korpus buk, farebná 
kombinácia dvierok/frontov oranžová, žltá, červená 

38 Skrinka Praktik 5 ks 

 rozmer v cm 90 x 40 x 90 

 
vyhotovenie typ Skrinka s boxami – B4, kód KS404 alebo 

ekvivalent - drevená skrinka s troma priehradkami  a 
plastovými uzatvárateľnými  boxami s počtom 9 ks 

 

4.2 Všetky ponúkané tovary, ktoré sú v harmonizovanej sfére, musia spĺňať požiadavky vyplývajúce 

z príslušných predpisov EU a musia byť označené značkou CE zhody alebo musia byť k ním 

predložené Vyhlásenia o CE zhode, ak sa táto povinnosť podľa príslušných technických noriem 

na ne vzťahuje. Splnenie tejto požiadavky uchádzač preukazuje pri dodaní tovaru predložením 

Vyhlásenia o CE zhode vzťahujúcim sa na ponúkaný tovar alebo označením dodaného tovaru 

značkou CE zhody. 

4.3 Ďalšie požiadavky na plnenie celého predmetu zákazky.  

Č. pol. Názov požiadavky 

39 Doprava na miesto dodávky. 

40 Montáž v mieste dodania u tovarov dodaných v demonte. 

41 Sprievodná dokumentácia predkladaná pri dodaní tovaru – pokyny na 
údržbu v slovenskom jazyku. 
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II. PREUKÁZANIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA ČASŤ 01 PREDMETU 
ZÁKAZKY. 

5 DOKLADY K PREUKÁZANIU SPLNENIA POŽIADAVIEK NA ČASŤ 01 PREDMETU 

ZÁKAZKY. 

5.1 Splnenia požiadaviek pre každé ponúkaný tovar Časti 01 predmetu zákazky sa preukazuje 

predložením nasledovných dokladov: 

a) Doklad „Vlastný návrh na plnenie Časti 01 predmetu zákazky“, podpísaný oprávnenou 

osobou uchádzača 

• obsahujúci opis a technické špecifikácie každého ponúkaného tovaru tvoriaceho predmet 

zákazky (ďalej len „Opis Časť 01 PZ“), v rozsahu minimálne podľa kap. I tohto dokumentu,  

• každá ponúkaný tovar musí byť vo vlastnom návrhu uchádzača identifikovaný obchodným 

názvom, typovým označením, opisom a technickými špecifikáciami, ktorými uchádzač 

jednoznačne a úplne preukáže, že ním ponúkaný výrobok spĺňa každú požiadavku 

verejného obstarávateľa uvedenú v kap. I. tohto Opisu časti 01 PZ.  

• Uchádzač môže pre vypracovanie dokladu Vlastný návrh na plnenie Časti 01 predmetu 

zákazky použiť vzor uvedený v elektronickom dokumente 

„Vzor_02a_VlastnyNavrhCast01.docx“ 

b) a ako dôkaz potvrdzujúci opis a technické špecifikácie uvedené uchádzačom v dokumente 

podľa písm. a) uchádzač predloží  

• technické, katalógové listy alebo iné   dokumenty výrobcu všetkých ponúkaných výrobkov 

v slovenskom alebo v českom jazyku,  

c) Uchádzač môže doklady podľa čl. 5.1 písm. b) v ponuke predbežne nahradiť čestným 

vyhlásením k predmetu zákazky, uvedenom v priloženom elektronickom dokumente 

„Vzor03_CestneVyhlaseniePZ.docx“ a v prípade ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako 

úspešná, predloží všetky doklady ktoré v ponuke predbežne nahradil čestným vyhlásením, 

v lehote uvedenej verejným obstarávateľom v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, 

ktorá nebude kratšia ako 3 pracovné dni. 

5.2 Verejný obstarávateľ bude pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky 

postupovať podľa čl. II bod 6 Výzvy na predloženie ponuky. 
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6 POUŽITIE EKVIVALENTNÝCH VÝROBKOV ALEBO EKVIVALENTOV TECHNICKÉHO 

RIEŠENIA. 

6.1 V prípadoch ak v tomto dokumente alebo v iných dokumentoch uvedených v prílohe k  Výzve 

na predloženie ponuky bude názvom výrobku, grafickým zobrazením, definovanými rozmermi, 

farebným prevedením alebo kombináciou tvaru zvieratiek identifikovaný konkrétny typ výrobku, 

alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok 

ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom. Ekvivalentom je iná farebná kombinácia pri 

dodržaní vzájomnému súladu farieb, iným tvar zvieratka alebo iné zvieratko pri dodržaní počtu 

tvarov, alebo bez vyobrazenia zvieratka, pod podmienkou že ekvivalentný výrobok alebo 

ekvivalentné technické riešenie musí spĺňať úžitkové, prevádzkové, estetické, zdravotné a 

funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený 

výrobok určený, musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je požadovaný (ak je pri danom výrobku 

materiál uvedený), musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické 

parametre, ako je požadované pri pôvodnom výrobku. Ekvivalentom môže byť i rozmer ak 

plocha pri dvojrozmerných výrobkoch alebo objem u trojrozmerných výrobkoch oproti 

uvedenému výrobku nebude menšia o viac ako 15 % alebo môže byť rovnaká alebo vyššia/í 

ako je u požadovaného výrobku.   

6.2 Uchádzač  na použitie ekvivalentného   výrobku,  materiálu   alebo  ekvivalentu   technického  

riešenia upozorní v dokumente predloženom v ponuke podľa čl. II bod 6.1 textom 

„EKVIVALENT“ a v prílohe k tomuto dokumentu  uvedie dôvody pre ktoré svoj návrh považuje 

za ekvivalent. 
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