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I. NÁZOV, OPIS A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ČASTI 02 PREDMETU 

ZÁKAZKY 

1 NÁZOV SAMOSTATNEJ ČASTI 02 PREDMETU ZÁKAZKY 

Vybavenie interiéru MŠ v Obci Svinia - Časť 02 Kancelársky nábytok. 

2 STRUČNÝ OPIS ČASTI 02 PREDMETU ZÁKAZKY. 

a) Predmetom Časti 02 predmetu zákazky je dodanie kancelárskeho nábytku zahrňujúceho 

najmä stoly a stoličky pre učiteľov, kancelárske stoličky,  vybavenie kancelárie riaditeľa, 

skrine do skladov. 

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 – pokyny na údržbu/ošetrovanie nábytku 

v slovenskom jazyku. 

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

Časti 02 predmetu zákazky. 

2.1 Členenie Časti 02 predmetu zákazky na časti. 

Časť 02 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 02 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: 

39100000-3 Nábytok. 

Dodatočné kódy CPV: 

39130000-2 Kancelársky nábytok 
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3 ZOZNAM POLOŽIEK A MNOŽSTVO ČASTI 02 PREDMETU ZÁKAZKY 

Č. 
pol. 

Názov položky MJ Množstvo 

1 
 

Stoly pre učiteľov    ks 10,00 

2 Stôl pre riaditeľa  ks 1,00 

3 Stoličky pre učiteľov ks 10,00 

4 Kancelárske stoličky ks 12,00 

5 Kancelária riaditeľa - zostava kancelárskeho nábytku   zost 1,00 

6 Skrine do skladov typ 1  ks 5,00 

7 Skrine do skladov typ 2  ks 5,00 

 

4 OPIS A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ČASTI 02 PREDMETU ZÁKAZKY. 

4.1 Opis a technické špecifikácie tovarov, ktoré tvoria Časť 02 predmetu zákazky. 

Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikcie Požadovaná hodnota 

1 
 

Stoly pre učiteľov 10 ks 

 rozmer v cm (š x h x v) 120 x 60 x 74 

 vyhotovenie Stôl Vigo so zaoblenými rohmi, s 3 
zásuvkami – buk, kód 092725 alebo 
ekvivalent. 

stôl vyrobený zo silnej laminovanej 
drevotriesky s hrúbkou min. 18 mm,  
vyhotovený vo farebnou prevedení buk, 
ukončený lištou s hrúbkou min. 2 mm, s 
troma zásuvkami, horná zásuvka je 
uzamykateľná na kľúč 

2 Stôl pre riaditeľa 1 ks 

 rozmer v cm (š x h x v) 100 x 60 x 74 

 vyhotovenie vyrobený  zo silnej laminovanej drevotriesky 
s hrúbkou min.18 mm, vyhotovený vo 
farebnom prevedení buk, s priestorom na 4 
zásuvky s vodiacimi lištami, z 
drevotrieskovej dosky vo farebnom 
prevedení buk alebo ekvivalent 

 zobrazenie stola v priloženom 
elektronickom dokumente 

Pol02_StolPreriaditela.pdf 

3 Stoličky pre učiteľov 10 ks 

 výška sedu v cm 47 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikcie Požadovaná hodnota 

 vyhotovenie Konferenčná stolička ISO Alu - béžovo – 
hnedá, kód 048044 alebo ekvivalent. 

rám stoličky je kovovej konštrukcie 
z plochooválneho profilu vo farbe hliník, 
sedadlo aj operadlo sú čalúnené béžovo 
hnedej farby  

4 Kancelárske stoličky 12 ks 

 výška sedu v cm 47 

 vyhotovenie Konferenčná stolička ISO Chrom - béžovo – 
hnedá, kód 048098 alebo ekvivalent. 

odolný materiál, konštrukcia je z 
chromovaných trubiek s plochooválnym 
profilom, sedadlo a operadlo čalúnené v 
béžovo hnedej farbe 

5 Kancelária riaditeľa – kancelársky 
nábytok 

1 zostava 

 dĺžka zostavy v cm  304 

 vyhotovenie Zostava Expo 7 buk, kód ZEST5047 alebo 
ekvivalent. 

zostava z laminovanej drevotriesky hr. 
min.18 mm, vo farebnom odtieni buk,   

zostava obsahuje: 

2 x kombinovaná skriňa s dvierkami a dvomi 
policami (tri priestory na uloženie) - (š x h x 
v) 76 x 40 x 185 cm,  

2 x vysoké policové skrinky otvorené, 4 
police (5 priestorov na uloženie) –76 x 38 x 
185 cm 

6 Skrine do skladov 1  5 ks 

 rozmer v cm (š x h x v) 76 x 40 x 185 

 vyhotovenie vysoké štvordverové skrine z laminátovej 
drevotriesky s hrúbkou min.18 mm, s 
poličkami vo vnútri, vo farebnom prevedení 
buk alebo ekvivalent 

7 Skrine do skladov 2 5 ks  

 rozmer v cm (š x h x v) 76 x 40 x 185 

 vyhotovenie Kombinované skrine s dvierkami, kód 
D094322-05 alebo ekvivalent 

kombinované skrine s dvierkami z 
laminovanej drevotriesky hrúbky min.18 mm 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov špecifikcie Požadovaná hodnota 

a  s dvomi poličkami otvorenými (tri 
priestory na uloženie),  vo farebnom 
prevedení buk 

 

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 

01 Doprava na miesto dodávky. 

02 Montáž v mieste dodania u tovarov dodaných v demonte. 

03 Sprievodná dokumentácia predkladaná pri dodaní tovaru – pokyny na údržbu 
v slovenskom jazyku 

 

II. PREUKÁZANIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA ČASŤ 02 PREDMETU 

ZÁKAZKY. 

5 DOKLADY K PREUKÁZANIU SPLNENIA POŽIADAVIEK NA ČASŤ 02 PREDMETU 

ZÁKAZKY. 

5.1 Splnenia požiadaviek pre každé ponúkaný tovar Časti 02 predmetu zákazky sa preukazuje 

predložením nasledovných dokladov: 

a) Doklad „Vlastný návrh na plnenie Časti 02 predmetu zákazky“, podpísaný oprávnenou 

osobou uchádzača 

• obsahujúci opis a technické špecifikácie každého ponúkaného tovaru tvoriaceho predmet 

zákazky (ďalej len „Opis Časť 02 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 02 PZ.  
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• Uchádzač môže pre vypracovanie dokladu Vlastný návrh na plnenie Časti 02 predmetu 

zákazky použiť vzor uvedený v elektronickom dokumente 

„Vzor_02b_VlastnyNavrhCast02.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,  

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 5 pracovných dni. 

6 POUŽITIE EKVIVALENTNÝCH VÝROBKOV ALEBO EKVIVALENTOV TECHNICKÉHO 

RIEŠENIA. 

6.1 V prípadoch ak v tomto dokumente  Príloha č. 1b Opis a technické špecifikácie Časti 02 

predmetu zákazky, alebo v iných dokumentoch uvedených v prílohe k  Výzve na predloženie 

ponuky bude názvom výrobku, grafickým zobrazením, definovanými rozmermi identifikovaný 

konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 

nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom s inými rozmermi, inou 

farebnou kombináciou pri dodržaní počtu farieb, pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok 

alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 

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

určený a 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 iný rozmer ak plocha pri 

dvojrozmerných výrobkoch alebo objem u trojrozmerných výrobkoch nebude oproti pôvodnému 

výrobku menšia o viac ako 5 % 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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