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Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
na zákazku s nízkou hodnotou 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Dodanie nábytku a príslušenstva pre MŠ Borodáčova v objekte základnej školy 
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

 
 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  ZŠ Borodáčova  
Sídlo:  Borodáčova 2 
PSČ :   821 03 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava  
Štát :  Slovenská republika  
IČO:  31780784  
Kontaktná osoba:  Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 
e-mail:              riaditel@borodacova.sk 
Telefón:  02/4363089, 0908/222580 
 

2) Názov predmetu zákazky: Dodanie nábytku a príslušenstva pre MŠ Borodáčova 2,  
821 03 Bratislava 

 
3) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 39100000-3 

 
 

4) Opis predmetu zákazky:  
Dodanie nábytku a príslušenstva pre MŠ Borodáčova v objekte základnej školy 
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava, (podrobný opis v zmysle prílohy č. 1). 

 
 
5) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR bez DPH: 

Do 29.2000 EUR bez DPH 
Hodnotiaci faktor bude konečná cena bez DPH 
 

6) Miesto a termín dodania : 
Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
Termín dodania je do 20.01.2019  
 

7) Rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
8) Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

9) Možnosť predloženia variantných riešení: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenie. 
 

10) Podmienky predkladania ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
1. List s identifikačnými údajmi uchádzača 
2. Fotokópia výpisu obchodného registra alebo živnostenského listu 
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3. Návrh na plnenie kritéria 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Do 30.11.2018 do 9:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 10 je potrebné 
doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľ ZŠ 
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava. 
Označenie obálky: „Cenová ponuka – ,,Dodanie nábytku a príslušenstva pre MŠ 
Borodáčova v objekte základnej školy Borodáčova 2, 821 03 Bratislava, - NEOTVÁRAŤ“ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky v EUR. Ak uchádzač 
nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 

12) Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.11.2018 o 9.30 hod. v miestnosti č. 7 (zborovňa 
školy) na adrese Borodáčova 2, 821 03 Bratislava. 
Následne budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti vyzvaní na účasť v elektronickej 
aukcii a oboznámení s priebehom EA. 

 
13) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 
vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena  v EUR bez DPH za dodanie celej 
zákazky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

 
14) Elektronická aukcia: áno 

 
15) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do:  28.02.2019 

 
16) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
1.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 
1.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. 
1.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, 
podľa matematických pravidiel. 
1.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa. 
1.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení: 
 - jednotková cena bez DPH 
 - navrhovaná cena bez DPH 
 - sadzba DPH a výška DPH 
 - navrhovaná cena vrátane DPH. 
1.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru,  uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa 
platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný 
žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho 
povinností. 
1.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 
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1.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet 
zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 
1.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 
 
17) Podmienky financovania: 

Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa, úspešnému 
uchádzačovi sa neposkytne záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené 
v návrhu zmluvy. 

 
18) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: objednávka 
        

 
19) Dôvody pre 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 minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 23.11.2018 
 
 
 
 

Prílohy: 
1) Návrh na plnenie kritérií 

 
 

 

 

 
 

       .................................................................. 
Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. v.r. 

  

                   riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 
 
 
 
 

                                                  Návrh na plnenie kritérií 
 
 

              
Verejný obstarávateľ:   ................................................................ Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky:   
Obchodné meno uchádzača: .............................................................................. 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................................ 
. 
meno a priezvisko zodpovednej osoby:  .......................................................... 
e-mailová adresa :                        ........................................................... 
telefonický kontakt:                                      ........................................................... 
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Návrh na plnenie kritérií: 
 

ZOZNAM NÁBYTKU MŠ BORODÁČOVÁ

01. Zástupkyňa
názov počet

1.

stôl doplnkový rokovací tvarový  74 x 160 x 101 cm, dub SONOMA, 2 mm ABS, celozváraná kovová podnož d 

60mm, RAL 9006 1

2. stôl pracovný  drevená podnož, 76 x 140 x 70 cm, dub SONOMA, 2 mm ABS 1

3. stôl doplnkový štvrťkruh  76 x 70 x 70 cm, dub SONOMA, 2 mm ABS 1

4. stôl pracovný  drevená podnož, 76 x 160 x 70 cm, dub SONOMA, 2 mm ABS 1

5. rokovacia stolička, 84 x 56,5 x 58 cm 4

6. kancelárska skolička , 101-109 x 62 x 48 cm 1

7. skrinka 2R policová otvorená, 85 x 80 x 40 cm, dub SONOMA,  ABS 1

8. kontajner  4-zás., na kolieskach, 72 x 43 x 52 cm,  dub SONOMA, 2 mm ABS 1

9. skrinka 5R policová dvierka 5D, 195 x 80 x 40 cm,  dub SONOMA, 2 mm ABS 1

10. vešiaková stena  195 x 110 x ~26,5 cm,  s poličkou dub SONOMA, 2 mm ABS 1

11. skrinka 2R policová dvierka, 85 x 80 x 40 cm,  dub SONOMA, 2 mm ABS 1

12. skrinka 5R policová dvierka 2D, 195 x 80 x 40 cm,  dub SONOMA, 2 mm ABS 1

 
02. Denná + spacia miestnosť

názov počet

1. celobukové ležadlo  130x60 cm 44

2. matrac na ležadlo  130x60x8 cm 44

3. 

stôl pre učiteľa 1S 2G, 76x150x60 cm, buk 381, 2mm ABS, obsahuje skrinku so žltými dvierkami  s 2 policami a 2 

ks červených plastových boxov veľkosti 14,8x28,6x39,7 a 22,3x28,6x39,7. Boxy na plastových kolajničkách so 

STOP systémom 4

4. stôl stohovateľný detský, 800x1600, pre úsporu priestoru, kovová celozváraná podnož, doska buk 381, 2mm ABS 8

5. stolička veľkosť č.3, kovová podnož, sedák a operadlo preglejka, farba podnože žltá, červená 48

6. školská stolička veľkosť  č. 6, kovová podnož, sedák a operadlo preglejka, farba podnože žltá, 4

7. skrinka  - rohová vonkajšia, 90x45x45 cm. Dub SONOMA, 2mm ABS hrany 4

8. 

skrinka s dvierkami  90x104x45 cm s prídavnou policou s oblými hranami, korpus dub SONOMA, dvierka so 

zapustenými bezpečnými madlami. Farba dvierok žltá + 2mm ABS preglejka 4

9. 

skrinka policová 90x104x45 cm, s prídavnou policou s oblými hranami , po stranách vysúvateľné plastové boxy na 

koľajničkách so STOP systémom. Korpus dub SONOMA, 2mm ABS hrany 4

10. 

skrinka policová, 90x104x45 cm,  s prídavnou policou s oblými hranami, v strede 4 červené zásuvky so 

zapustenými bezpečnými madlami, 2 mm ABS hrana preglejka,  90x104x45 cm. Korpus dub SONOMA. 4

11.

keramická tabuľa triptych biela  360 x 120 cm. Stredná časť tabule na premietanie s polomatným bielym povrchom 

vhodným aj na písanie suchostierateľnými fixami. Krídla biele vhodné na písanie suchostierateľnými fixami 2

12. zdvíhací stojan s plynovými pružinami pre tabuľu Triptych a interaktívny projektor s ultrakrátkou vzdialenosťou 2

13. interaktívny projektor s ultrakrátkou vzdialenosťou 2

 
 

03. Chodba 03. Chodba
názov počet

1. polica dvojradová, 1500x500x280, 6 priehradiek, dub SONOMA, 2 mm ABS hrany 6

2. nástenka korková 1500x500, s hliníkovými rámami s plastovými oblými bezpečnými rohmi, hrúbka 25 mm 6

3.

skrinka s dvierkami  90x104x45 cm s prídavnou policou s oblými hranami, korpus dub SONOMA, dvierka so 

zapustenými bezpečnými madlami. Farba dvierok žltá + 2mm ABS preglejka 4

04. Sociálne zariadenia
názov počet

1.

4x nástenný vešiak na uteráky, výška 80 cm, s poličkou na pohárok, zaoblené hrany, dub SONOMA, 2mm ABS 

hrany, farebné prepážky 2

2.

6x nástenný vešiak na uteráky, výška 80 cm, s poličkou na pohárok, zaoblené hrany, dub SONOMA, 2mm ABS 

hrany, farebné prepážky 2

3.

12x nástenný vešiak na uteráky, výška 80 cm, s poličkou na pohárok, zaoblené hrany, dub SONOMA, 2mm ABS 

hrany, farebné prepážky 2
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09. Spojovacia chodba 05. Zborovňa
názov počet

1. stôl pracovný  drevená podnož, 76 x 140 x 70 cm, dub SONOMA, 2mm ABS hrany 1

2. kontajner  4-zás., na kolieskach, 72 x 43 x 52 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 1

3. stôl pracovný  drevená podnož, 76 x 160 x 70 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 4

4. Skrinka 2R policová  dvierka, 85 x 80 x 40 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 4

5. Skrinka 5R policová  dvierka 2D, 195 x 80 x 40 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 1

6. Skrinka 5R policová  kombi 2D+2D, 195 x 80 x 40 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 1

7. Skrinka 5R policová  dvierka 5D, 195 x 80 x 40 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 1

8. Skriňa vešiaková  195 x 60 x 60 cm, dub SONOMA , 2mm ABS hrany 3

9. kancelárska skolička , 101-109 x 62 x 48 cm 1

10. rokovacia stolička , 84 x 56,5 x 58 cm 4

09. Spojovacia chodba 09. Spojovacia chodba
názov počet

1.

Skrinka šatníková s výsuvnou lavičkou , 1600x1200x350 mm. Lavička s kovovou podnožou a kovovým sitom na 

odkladanie topánok. Korpus DUB SONOMA, 2mm ABS,  dvierka farebné so zapustenými bezpečnými madlami, , 2 

mm ABS preglejka. V hornej časti skriniek polička na čapice.

11

09. Spojovacia chodba 00. REC miestnosť
názov počet

1. skrinka 3R 3-zásuvková, 122 x 80 x 40 cm, dub SONOMA, 2mm ABS hrany 1

09. Spojovacia chodba 00. miestnosť na špinavé prádlo
názov počet

1. skrinka  5R policová otvorená, 195 x 80 x 40 cm, dub SONOMA, 2mm ABS hrany 2

09. Spojovacia chodba 00. Jedáleň
názov počet

1. stôl stohovateľný detský, 800x1600, pre úsporu priestoru, kovová celozváraná podnož s 2 kolieskami s brzdou, doska HLADKÁ, buk 381, 2mm ABS4

2. stolička  detská, kovová podnož RAL 9006, farebné plastové sedacie časti s operadlom 22

 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Vyplnené Zadanie - výkaz výmer 
Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 
 

 
 
 
V ................................., dňa................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................... 
       Podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka 


