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1 OPIS, FUNKČNÉ A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE – VYBAVENIE INTERIÉRU MŠ V OBCI 

SVINIA – ČASŤ 02 KANCELÁRSKY NÁBYTOK. 

1.1 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) minimálne 120 x 65 x 75 

 vyhotovenie Stôl so zaoblenými rohmi, s 3 zásuvkami – buk. 

Stôl vyrobený zo silnej laminovanej drevotriesky s 
hrúbkou min. 18 mm,  vyhotovený vo farebnou prevedení 
buk, ukončený lištou s hrúbkou min. 2 mm, s pevným 
trojzásuvkovým kontajnerom uzamykateľný FAB 
zámlkom. 

2 Stôl pre riaditeľa 1 ks 

 rozmer v cm (š x h x v) minimálne 120 x 65 x 75 

 vyhotovenie Vyrobený  zo silnej laminovanej drevotriesky s hrúbkou 
min.18 mm, vyhotovený vo farebnom prevedení buk, z 
drevotrieskovej dosky vo farebnom prevedení buk, 
s pevným štvorzásuvkovým kontajnerom uzamykateľný 
FAB zámlkom. 

3 Stoličky pre učiteľov 10 ks 

 výška sedu v cm od 46 do 48 

 vyhotovenie Konferenčná stolička, hliníková konštrukcia, sedadlo 
a operadlo béžovo – hnedé čalúnenie. 

4 Kancelárske stoličky 12 ks 

 výška sedu v cm od 46 do 48 

 vyhotovenie Konferenčná stolička, hliníková konštrukcia, sedadlo 
a operadlo béžovo – hnedé čalúnenie. 

5 Kancelária riaditeľa – 
kancelársky nábytok 

1 zostava 

 dĺžka zostavy v cm  minimálne 300 

 vyhotovenie 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)  minimálne 75 x 40 x 
180 cm,  

2 x vysoké policové skrinky otvorené, 4 police (5 
priestorov na uloženie) –minimálne 75 x 40 x 185 cm 

6 Skrine do skladov 1  5 ks 
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Č. 
pol. 

Názov položky/Názov 
špecifikcie 

Požadovaná hodnota 

 rozmer v cm (š x h x v) minimálne 75 x 40 x 185 

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

7 Skrine do skladov 2 5 ks  

 rozmer v cm (š x h x v) minimálne 75 x 40 x 185 

 vyhotovenie Kombinované skrine s dvierkami. 

Kombinované skrine s dvierkami z laminovanej 
drevotriesky hrúbky min.18 mm a  s dvomi poličkami 
otvorenými (tri priestory na uloženie),  vo farebnom 
prevedení buk. 

 

1.2 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. 

 

2 POUŽITIE EKVIVALENTNÝCH VÝROBKOV ALEBO EKVIVALENTOV TECHNICKÉHO 

RIEŠENIA. 

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

na predloženie ponuky bude názvom výrobku alebo technickými špecifikáciami identifikovaný 

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

nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom. Ekvivalentom je výrobok, 

ktorý má všetky požadované technické špecifikácie rovnaké alebo lepšie ako sú požadované 

verejným obstarávateľom v čl. 1 tohto dokumentu. Ak je v čl. 1 uvedený minimálny rozmer bude 

sa za ekvivalent považovať tovar ak cit. rozmer bude rovnaký ako minimálny alebo väčší 

maximálne o 25 % oproti minimálne určenému rozmeru.   

3 DOKLADY K PREUKÁZANIU SPLNENIA POŽIADAVIEK NA ČASŤ 02 PREDMETU 

ZÁKAZKY. 

3.1 Splnenie požiadaviek pre každý ponúkaný tovar Časti 02 predmetu zákazky sa preukazuje 

predložením dokladu „Vlastný návrh na plnenie Časti 02 predmetu zákazky“, podpísaný 

oprávnenou osobou uchádzača obsahujúci opis a technické špecifikácie každého ponúkaného 
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tovaru tvoriaceho predmet zákazky (ďalej len „Opis Časť 02 PZ“), v rozsahu minimálne podľa 

čl. 1 tohto dokumentu. 

3.2 Každý 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.  

3.3 Uchádzač môže pre vypracovanie dokladu Vlastný návrh na plnenie Časti 02 predmetu zákazky 

použiť vzor uvedený v elektronickom dokumente „Vzor_02b_VlastnyNavrhCast02.docx“. 

 

 

Svinia, 29.11.2019 

 

Vypracoval:  Ing. Dušan Mihok, poverená osoba pre verejné obstarávanie 

 

Schválil:  Miroslav Nawrat, starosta obce 
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