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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(prieskum trhu) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius 

Sídlo: Ťačevská 38, 085 01  Bardejov 

 Zastúpený: Mgr. Oľga Hviščová, riaditeľka  

IČO: 50 59 53 18 

DIČ: 2120399369 

 Telefón: 0903623169 

 Email: riaditel@zssegidius.sk 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jozef Židišin 

Telefón: 0911 434 521  

Email: ekonom@zssegidius.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania: Kancelársky nábytok 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 Hlavný predmet:  39130000-2 Kancelársky nábytok 

 

4. Opis predmetu obstarávania:  

 

Skrinka široká 6-zásuvková o rozmeroch 80x100x38 (šxvxh) vo farebnom prevedení 

javor/slonová kosť v počte 1 ks. 

Skrinka policová s posuvnými 2-dverami o rozmeroch 80x100x38 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení javor/slonová kosť v počte 1 ks. 

Skrinka široká policová, vrchná časť otvorená, spodná časť dvierka o rozmeroch 

96x100x38 (šxvxh) vo farebnom prevedení javor/slonová kosť v počte 1 ks. 

Skrinka vysoká policová, vrchná časť otvorená, spodná časť dvierka o rozmeroch 

96x195x38 (šxvxh) vo farebnom prevedení javor/slonová kosť v počte 2 ks. 

Skrinka vysoká na vešanie, jednodverová o rozmeroch 50x195x55 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení javor/slonová kosť v počte 1 ks. 
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Stôl pracovný o rozmeroch 140x76x95 (šxvxh) vo farebnom prevedení breza v počte 1 ks. 

Kontajner 4-zásuvkový uzamykateľný o rozmeroch 40x60x60 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení breza v počte 1 ks.  

Skriňa policová s posuvnými 2-dverami o rozmeroch 180x150x55 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení agát v počte 1 ks. 

Vešiaková stena so zrkadlom o rozmeroch 260x185 (šxv), zrkadlo 30x60 (šxv) vo 

farebnom prevedení agát v počte 1 ks. 

Skriňa policová otvorená o rozmeroch 80x120x40 (šxvxh) vo farebnom prevedení agát 

v počte 2 ks. 

Skriňa policová 2-dverová so zámkov o rozmeroch 80x120x40 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení agát v počte 1 ks. 

Skrinka vysoká 4-dverová policová, dvere presklené o rozmeroch 80x197x40 (šxvxh) vo 

farebnom prevedení agát v počte 2 ks. 

Skriňa rohová o rozmeroch 80x197x40 (šxvxh) vo farebnom prevedení agát v počte 1 ks. 

Konferenčný stolík o rozmeroch 75x52x75 (šxvxh) vo farebnom prevedení breza v počte 

1 ks. 

Konferenčný stolík – chróm/sklo o rozmeroch výška 50, priemer 45 v počte 1 ks. 

Stolička rokovacia, čalúnená – béžová farba, prevedenie chróm v počte 4 ks. 

Kreslo rokovacie béžové v počte 2 ks. 

Skrinka 4-dverová policová, horné dvere presklené, spodná časť dvierka o rozmeroch 

80x190x42 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk v počte 2 ks. 

Skrinka 2-dverová policová o rozmeroch 80x190x42 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk 

v počte 2 ks. 

Vešiakový panel o rozmeroch 40x185x12 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk v počte 1 

ks. 

Skrinka žalúziová pravá o rozmeroch 80x76x40 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk 

v počte 1 ks. 

Kontajner 5-zásuvkový uzamykateľný o rozmeroch 40x76x82 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení buk v počte 1 ks.  

Stôl pracovný o rozmeroch 90x76x82 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk v počte 1 ks.  

Stôl pracovný o rozmeroch 140x76x82 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk v počte 1 ks.  

Stôl pracovný o rozmeroch 180x76x82 (šxvxh) vo farebnom prevedení buk v počte 1 ks.  

Kontajner 4-zásuvkový uzamykateľný o rozmeroch 40x60x60 (šxvxh) vo farebnom 

prevedení višňa v počte 2 ks.  

Skriňa šatníková o rozmeroch 80x197x40 (šxvxh) vo farebnom prevedení višňa v počte 1 

ks.  

 

Spresnenie typov jednotlivých druhov nábytku: viď vaše katalógy. Drobné odchýlky od 

požadovaných rozmerov sú akceptované. 

 



5. Miesto plnenia: v sídle obstarávateľa 

 

6. Cena: Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 

- ako cena celkom bez DPH, 

- výška a sadzba DPH a 

- cena celkom vrátane DPH. 

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena 

musí zahŕňať všetky náklady uchádzača (napr. montáž, doprava, zaškolenie zamestnancov 

a pod.) spojené s predmetom zákazky. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 779,83 € bez DPH 

 

8. Rozdelenie predmetu: NIE 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 15.03.2018 

 

11. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2018 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 

- Lehota na predkladanie ponúk je do: 19.01.2018. Ponuky zasielať emailom: 

ekonom@zssegidius.sk, prípadne osobne alebo poštou na adresu v bode 1. 

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na 

adresu uvedenú v bode 1. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky 

po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb 

a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí 

lehoty na podávanie ponúk. 

- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť 

zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania 

Kancelársky nábytok, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa 

a uchádzača. 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie. 

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať 

ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v 

originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiou tohto dokladu – doklad 

o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 

 

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk 

bude najnižšia cena za predmet zákazky v eurách s DPH. 

 

15. Doplňujúce informácie: 



- Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Zodpovedný pracovník pre verejné 

obstarávanie vyhodnotí predložené ponuky a vypracuje poradie uchádzačov.  

- Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 

uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho 

ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku 

neprijal. 

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade, ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanoveným v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

- Zákazka bude realizovaná na základe vystavenej objednávky pre úspešného 

uchádzača.  

- Technické a objednávacie parametre a komplexnosť musí spĺňať zákazka ako 

celok. 

 

 

 

 

 

V Bardejove dňa 15.01.2018             Mgr. Oľga Hviščová  

                                                               riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


