
Výzva  

na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie diela, podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom 

zákazky 
„Nábytok“ 

 
 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha    
IČO :   00691887 
DIČ:    2020741734 
Sídlo organizácie : Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie 053 04  
Internetová adresa : www.dssspp.sk 

Kontaktné miesto: 
Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 1 
Kontaktná osoba:  Neviďánska Alena 
Telefón : 0915 956 192 
e-mail: dssvoesk@gmail.com 
 

 
1. Názov zákazky:  

„Nábytok“ 
Slovník obstarávania (CPV):  39100000-3 , 39141300-5, 39143210-1, 39112100-1, 39150000-8, 
60000000-8,  
Hlavný slovník hlavný predmet : nábytok, skrine, jedálenské stoly, jedálenská stolička, rôzny      
nábytok a vybavenie, dopravné služby 
Doplňujúce predmety :   
 

2. Opis zákazky:  
 

1.Jedálenský rozkladací celomasívny dubový stôl pre 8 osôb  - 2ks 
   - rozmer 160/210x90cm 
   - celomasívne prevedenie 100% masív dub, vonkajšia hrana nohy a rohy vrchnej dosky stola sú 
zaoblené 
   - spôsob rozťahovania - vysúva sa jedna strana stola - nohy s lubami 
   - povrchová úprava prírodný ekologický olej  
  
2.Jedálenský rozkladací kombinovaný stôl pre 8 osôb  - 4ks 
   - rozmer 180/240x90cm 
   - nohy, luby masív buk priebežka 
   - vrchná doska stola LDTD hr.36mm, ABS hrany 
   - spôsob rozťahovania - vysúva sa jedna strana  stola - nohy s lubami 
   - povrchová úprava plát stola Dub nelson alebo san remo san 
   - nohy, luby moridlo a lak vo farbe dub nelson  
  
3. Jedálenská stolička čalúnená  - 48ks 
     - rozmer stoličky : - celková výška 94,5cm  
                                  - výška sedu 47,5cm 
                                  - šírka sedu 41cm 
                                  - hĺbka sedu 41cm 
   - použitý materiál celá kostra  masív buk + moridlo 



   - sedák čalúnený, operadlo čalúnené v bukovom ráme 
   - prevedenie čalúnenia koženka v kvalite EASY CLEAN, umývateľná  / guľôčkové pero a fixka /, 
nehorľavá úprava, vysoká odolnosť voči hydrolýze,test                  martindale 200 000 cyklov 
   - stolička zmontovaná na pevno , nohy stoličky spevnené trnožou, pôdorysný profil operadla oblúk 
  
4. Polokreslo čalúnené - 24ks 
    - rozmer polokresla - celková výška 95cm 
                                    - výška sedu 49,5cm 
                                    - šírka sedu 47cm 
                                    - hĺbka sedu 51cm 
    - použitý materiál - kostra a nohy masív buk 
    - sedadlo, operadlo a podrúčky celočalúnené v nábytkovej látke so stupňom oderuvzdornosti 100 
000 martindale 
    - polokreslo je v monte 
  
5. Polokreslo čalúnené  - 24ks 
    - rozmer polokresla - celková výška 76cm 
                                    - výška sedu 46,5cm 
                                    - šírka sedu 47cm 
                                    - hĺbka sedu 50cm 
    - použitý materiál - celá kostra je z masívu buk  
    - sedadlo a operadlo je čalúnené v koženke v kvalite easy clean, umývateľná / guľôčkové pero a 
fixka /, nehorľavá úprava, vysoká odolnosť voči hydrolýze, test        martindale 200 000 cyklov 
    - polokreslo je v monte 
  
6. Stolík ku kresielku  - 40ks 
    - rozmer - priemer 45,5cm 
                  - výška 62,5cm 
    - použitý materiál vrchná doska a poličky MDF. nohy, luby masívne borovicové drevo 
    - rozmer noha 4,5 x 1,8cm 
  
7. Skrinková obývacia sektorová zostava : 
    -  komoda dvierková s policami - 1ks 
      rozmer š 165,5 cm, v 91,6 cm , hl 45,4cm 
      prevedenie - korpus LDTD hr.16mm, 22mm, 38mm 
                         - predná plocha MDF 16mm a 19mm 
                         - úchytka kovová 
                         - horné dno MDF 
      komoda je v monte 
  
     - skrinka kombinovaná -  otvorená nika + dvierka - 1ks 
      rozmer š 105,1cm, v 128,7cm, hl 42,2cm 
      prevedenie - korpus LDTD hr.16mm, 22mm, 38mm 
                         - predná plocha MDF 16mm a 19mm 
                         - úchytka kovová 
                         - horné dno MDF 
      skrinka je v monte 
  
      - konferenčný stolík s dvomi zásuvkami  - 1ks 
       rozmer š 110cm, v 40cm, hl 70cm 
       prevedenie - korpus LDTD hr.16mm, 22mm, 38mm 
                          - predná plocha MDF 16mm a 19mm 



                          - úchytka kovová 
                          - horné dno MDF 
      stolík je v monte 
  
8. Atypická skriňa s nadstavcom - 12ks 
    - rozmer š 110cm, hl 62cm, v 258cm 
    - prevedenie LDTD 18mm, gravírovaný povrch,  všetky bočné plochy ABS 
    - 3x zásuvka plnovýsuv - vedenie Blum s doživotnou zárukou, 5x dvere otváracie s príťahom 
    - zvislá stredová medzistena, police a vešanie 
    - úchytka kovová 
    - rektifikácia 
    - 3x zámok na dvierkach s centrálnym kľúčom 
    - vrchné dvierka nadstavca - otváranie PUSH 
   
Všetok tovar bude dodaný a zmontovaný u zákazníka.   
  
Príloha: Fotografie jednotlivého nábytku 
 
 

Predpokladaná hodnota zákazky v eur,  
 

 
Dodacia lehota 06.12.2020 
Záručná lehota 24 mesiacov 
Cena je vrátane dopravy a montáže 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v eur,  
Hodnota: 35.210,00€  
Bez DPH 29.341,67€ 
 

3. Miesto dodania diela:  DSS sv. Jána z Boha , Spišské Podhradie  
 

4. Rozsah predmetu zákazky.  
Rozťahovací stôl pre 8 osôb       6ks 
Jedálenská stolička         48ks 
Skrinková obývacia sektorová zostava      1ks 
Polokreslo čalúnené        48ks 
Stolík ku kresielku         40ks 
Atypická skriňa         12ks 
 

5. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: Nie, 
  
6. Možnosť predloženia variantných riešení:  povoľuje sa    
         
7. Trvanie zmluvy: počas celej doby trvania zmluvy. 

 
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MPSRV 16.260,00 a vlastných zdrojov. Platba za 
plnenie sa bude realizovať, na základe predloženej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne 

preddavok. 
 



 

9. Podmienky účasti uchádzačov:   
- Osobné postavenie – Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, (v origináli alebo 

overená kópia)  - pri zákazkách s nízkou hodnotou sa nevyžaduje 
- Záujemca/uchádzač môže predložiť aj Potvrdenie o zapísaní do Registra konečných 

užívateľov výhod vedeným na Úrade pre verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015 
o verejnom obstarávaní - pri zákazkách s nízkou hodnotou sa nevyžaduje 

 
 

 
10. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:       
       Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode  9  
             
11. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, 

autorizáciou a pod.): 
nie 

 
 
12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie 

zmluvy: 
Nie 

 
13. Obhliadka miesta realizácie diela: áno 
a. Lehota na predkladanie ponúk: 
              04.11.2019  do 12.00 hod. 
b. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
               Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie                                                                                
             Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.    
               
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  Najnižšia cena 
 
 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa stanovených v tejto výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením 
dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.  
       Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nepoškodeného tovaru v 
zmontovanom stave. 
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre, úžitkové a funkčné vlastnosti 
uvedené v špecifikácii. 
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky 
tovaru nevyhovujúceho opisu, tento tovar neprevziať. 
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným 
porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej 
referencie. 
Tovar musí zodpovedať prevedeniu podľa obrazovej prílohy. 



Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. 
Dodanie tovaru so záručným listom a preberacím protokolom. 
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou 
úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje 
právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti. 
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný 
ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu 
špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa. 
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, 
objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na 
odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
Záruka na tovar je min 24 mesiacov. Za vadu výrobku sa považuje vytvorenie praskliny počas 
záručnej doby širšie ako 1 mm. 
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN 
a všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov, alebo ani v 
dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo ponúkne 
tovar, ktorý nevyhovuje technickým požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto 
zmluve, alebo nedodá tovar v zmysle technickej špecifikácie a obrazovej prílohy (podľa bodu 9), 
objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od 
zmluvy a uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20% zmluvnej ceny. 
 

 
 
16. Upozornenie:  

Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
 
 
 
V Spišskom Podhradí:   22.10.2020 
 

................................   
 Neviďánska Alena 

    Referent VO    
 

 

 

 

 

 


