
Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Verejný obstarávateľ:  Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „Písacie stoly a stoličky na školské použitie“  

CPV: 39121100-7 Písacie stoly, 39112000-0 Stoličky + FA03-2 Na školské použitie 

 

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú uvedené v prílohe. 

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke včítane dopravy s DPH. 

1.3 Náš požadovaný termín dodania tovarov, množstvo a druhové zloženie podľa objednávky. 

1.4 Ďalšie naše podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 

1.5 V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklad o oprávnení podnikať. 

1.6 Cenovú ponuku spolu s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na 

podnikanie je potrebné doručiť v zalepenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, 

názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom 

súťaže „Písacie stoly a stoličky na školské použitie“ na našu adresu do: 4.12.2013 do 

9
00

 hod. 

1.7 Ak cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné 

podmienky, bude z verejného obstarávania vylúčená. 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 4.12.2013 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

 

 

 

 



 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 

Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk 

 

Celková cena s DPH za dodaný tovar vrátane dopravy a montáže. 

 

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky doručené poštou, alebo 

osobne na sekretariát školy v stanovenom termíne a súčasne žiada zaslať cenové ponuky 

mailom v stanovenom termíne. 

 

 

Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom. 

 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Tel. : 055 7297839, 0905 462 924 

mail: bertko@szske.sk,  skola@szske.sk  
  

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

          

         PhDr. Viera Rusinková 

               riaditeľka školy 

 

 

mailto:bertko@szske.sk


Špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Stôl s odkladacím priestorom rozmerov 120cm x 50cm x 75cm - počet 20 ks 

Materiál: laminátové DTD s ABS hranami hrúbky minimálne 22 mm 

 

Trojsedaky - počet 10ks  

Dvojsedaky – s jedným odkladacím miestom – počet 4ks 

Materiál kov sivý (strieborný), sedadlo - drevo svetle (buk) 

 

Stôl jedálenský rozmerov 80x80x75cm drevený – počet 8 ks,  

hrúbka minimálne 30 mm, nohy stola kovové (nerezové), strieborné. 

Farba - dub bielený 

Stoličky drevené vo farbe stolov – počet 20 ks 

 

Katedra –(laminátové DTD s ABS hranami hrúbky minimálne 22 mm 

 + zásuvky 2 ks uzamykateľné + držiak PC + prechodky) – počet 3 ks 

Učiteľská stolička čalúnená – počet 2ks 

 

Písacie stol y – počet 34 ks 

       stoličky –  počet 68 ks 

Farba bude upresnená   

  

Písací stôl (34 ks) úprava: 

– laminovaná drevotriesková doska 

– zaoblená hrana 

– hrúbka minimálne 18 mm 

– liata PUR hrana 

– klzáky  

– rektifikácia nohy stola 

– vešiaky na zavesenie tašiek 

– uložný priestor 

– veľkosť 6 

 

Školská stolička (68 ks) 

- stohovateľná 

- tvrdá povrchová úprava sedáka 

- sedák lakovaný z oboch strán 

- klzáčik proti poškodeniu stolovej dosky 

- veľkosť 6 
  

Kovová konštrukcia – plochoval 

- povrchová úprava – práškovou vypaľovanou farbou 

 

 

Stoličky- počet 7 ks  

- stolička so synchrónnym mechanizmom, nastaviteľnou hĺbkou sedu a ergonomicky 

výškovo nastaviteľnou opierkou. 

- Kríž kovový chromovaný. 

 

 


