
 
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.2                                  Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky  
 

Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
 

VO_09/03/2020  
 

 
  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Pezinok, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský nábytok“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Pezinok 

Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Igor Hianik 

IČO: 00305022        

DIČ: 2020662226          

IČ DPH:    

Tel.:  +421 33 6901 101                

Fax:  -        

E-mail:  primator@msupezinok.sk 

Internetová stránka: www.pezinok.sk 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.   

Číslo účtu.:  IBAN SK02 5600 0000 0066 0200 6001 (bežný účet) 

       IBAN SK76 5600 0000 0066 0200 9034 (grantový účet)            

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Mesto Pezinok 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Vlasta Cholujová 

4. Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 

Predmetom obstarávania je tovar: interiérové vybavenie fyzikálnej učebne školským nábytkom  

Kód CPV: 39160000-1 Školský nábytok 

Názov zákazky: Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský 
nábytok 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom obstarania je výroba, dodanie, doprava a inštalácia školského nábytku, ktorý 
predstavuje stoličky pre žiakov a učiteľa, laboratórne skrinky na učebné pomôcky a závesné 
skrinky a laboratórne stoly pre žiakov a učiteľa s napojením na médiá v zmysle PD. 
Učebňa fyziky sa nachádza v ZŠ Jána Kupeckého, ul. Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, 3. 
Poschodie. Lehota dodania tovaru je do 90 dní od účinnosti zmluvy.   
 
Projektová dokumentácia je prístupná na linku: http://www.pezinok.sk/00/pd-zs-kupeckeho.zip 
 
Do ceny žiadame zarátať všetky náklady súvisiace so zákazkou tak, aby cena bola kompletná a 
nemenná /náklady na dodanie tovaru - výrobu, dopravu, inštaláciu, napojenie a pod./. 

http://www.pezinok.sk/
http://www.pezinok.sk/00/pd-zs-kupeckeho.zip
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Predmet obstarania rieši výrobu, dodanie, dopravu, inštaláciu a napojenie školského nábytku do 
fyzikálnej učebne nasledovne: 

- stolička pre žiaka /27 ks/ 

o min. požiadavky - kovová konštrukcia, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo 
iného materiálu vhodné pre laboratórne prostredie, voliteľné farebné prevedenie 

- stolička pre učiteľa /1 ks/ 

o min. požiadavky - kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, 
asynchrónnym operadlom s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, oceľová 
chrómovaná konštrukcia, nosnosť min. 130 kg, povrch min. z látky kategórie „C“, 
voliteľné farebné prevedenie 

- laboratórne pracovisko pre učiteľa /1 ks/ 

o pozostáva zo stolu a mobilnej katedry v súlade s PD. Pracovná plocha musí byť 
z chemicky odolného materiálu. Súčasťou jedného pracoviska je aj dodanie a montáž 
elektropanelu, keramického drezového umývadla, stojankovej zmiešavacej batérie 
a napojenie zariadení na pripravené rozvody vody a kanalizácie. Taktieť súčasťou 
stola je aj sústava zásuviek v súlade s PD s napojením na pripravené rozvody. 
Umiestnenie všetkých prvkov musí byť v súlade s PD. Pracovisko musí mať prednú 
stenu a bočné steny plnú výplň a prvok na prekrytie zdravotechniky a elektrických 
rozvodov. Povrch drevodekor, odtieň a typ určí investor. 

/pozn.: v PD v prílohe pod názvom Pôdorys identifikácie pracovísk je znázornený tvar 
laboratórneho pracoviska pre učiteľa označené červenou farbou a modrou farbou/  

- laboratórne pracovisko pre žiaka /9 ks/ 

o pozostáva zo stolu v tvare L v súlade s PD. Pracovná plocha musí byť z chemicky 
odolného materiálu. Súčasťou jedného pracoviska je aj dodanie a montáž 
elektropanelu, keramického drezového umývadla, stojankovej zmiešavacej batérie 
a napojenie zariadení na pripravené rozvody vody a kanalizácie. Taktiež súčasťou 
jedného stola sú aj 2x vývod pre bezpečné napätie 30V spolu s napojením na 
pripravené rozvody. Umiestnenie všetkých prvkov musí byť v súlade s PD. Pracovisko 
musí mať plnú výplň v súlade s PD a prvok na prekrytie zdravotechniky a elektrických 
rozvodov. Povrch drevodekor, odtieň a typ určí investor. 

/pozn.: v PD v prílohe pod názvom Pôdorys identifikácie pracovísk je znázornený tvar 
laboratórneho pracoviska pre žiaka označené oranžovou farbou a zelenou farbou; tvar 
je rovnaký, len rozmery sa líšia na pravej a ľavej strane/  

- laboratórna skriňa na učebné pomôcky /2 ks/ 

o skriňa min. rozmer 100x200x400 mm, policová, drevená, plná výplň dvierok, 
uzamikateľná, mobilná, povrch drevodekor, odtieň a typ určí investor 

- závesná skrinka /10 ks/ 

o celá dĺžka závesných/horných skriniek nad drezmi pri stene bude 6,6 m, drevená, plná 
výplň dvierok, povrch drevodekor, odtieň a typ určí investor, skrinky budú 
uzamykateľné 

 

Súčasťou výzvy je projektová dokumentácia, ktorá obsahuje aj priestorové riešenie nábytku. K 
dispozícii je na linku: http://www.pezinok.sk/00/pd-zs-kupeckeho.zip 
Do ceny žiadame zarátať všetky náklady súvisiace so zákazkou tak, aby cena bola kompletná a 
nemenná /náklady na dodanie tovaru - výrobu, dopravu, inštaláciu, napojenie a pod./. 

Termín dodania zákazky je do 90 dní od účinnosti zmluvy. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  (uviesť cenu v EUR bez DPH)  

- 

http://www.pezinok.sk/00/pd-zs-kupeckeho.zip
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8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: (uviesť presné miesto dodania,. )  

Objekt ZŠ Jána Kupeckého, ul. Kupeckého 74, 902 01 Pezinok, LV č. 4234, parcelné č. 773/4 v 
katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: (uviesť lehoty 
podľa druhu zákazky)  

Termín dodania: do 90 dní od účinnosti zmluvy.  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (uviesť napr.: bez úhrady, sú 
súčasťou výzvy) 
- Súťažné podklady sú bez úhrady 
- Súťažné podklady sú súčasťou výzvy 
- Súťažné podklady sú zverejnené na web stránke mesta Pezinok: 

https://www.pezinok.sk/?yggid=900 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: (uviesť dátum a čas)  

14.04.2020, 10:00 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v 
elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného 
dokumentu, vo formáte .pdf 

/poznámka: 1 e-mail = 10 MB/ 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
(uviesť kritéria a pravidlá a spôsob ich uplatnenia)  

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia 
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

Ponuka sa predkladá elektronicky v jednom vyhotovení, v slovenskom jazyku, verejný obstarávateľ 
neakceptuje variantné riešenie. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Položkový rozpočet /príloha č. 1 týchto súťažných podkladov/ 

b. Cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 6, do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé 
úkony  tak, aby bola cena  kompletná /príloha č. 2 týchto súťažných podkladov/ 

c. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, štatutárny zástupca, 

IČO, DIČ, bankové spojenie, IBAN, telefónne číslo, e-mailová adresa  /príloha č. 2 týchto 

súťažných podkladov/ 

d. Vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené 
v jeho ponuke sú pravdivé a úplne, v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami 
uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami tohto 

verejného obstarávania /príloha č. 2 týchto súťažných podkladov/ 

e. Návrh zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom, doplnené identifikačné údaje, cena 
/príloha č. 3 týchto súťažných podkladov/ 

f. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar /napr. výpis z obchodného registra, 
výpis zo živnostenského registra apod./   

 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, 
že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. Verejný 
obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. 

16. Otváranie ponúk: (uviesť dátum, čas a miesto) 

14.04.2020 o 14:00 hod., miestnosť č. 6 na MsÚ Pezinok 

https://www.pezinok.sk/?yggid=900


 

4 
 

17. Postup pri otváraní ponúk: (uviesť komu bude umožnená účasť na otváraní ponúk a za akých 
podmienok)  

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou, vyhodnocovanie uskutoční osoba poverená na verejné 
obstarávanie. Otváranie je verejné. 

18. Lehota viazanosti ponúk: (uviesť dátum)  

30.09.2020 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: (uviesť meno, priezvisko, titul a kontakt 
na poverenú osobu k realizácií verejného obstarávania) 

Vlasta Cholujová, Mgr., 033/6901 117, vlasta.cholujova@msupezinok.sk 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a 

získali informacie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka sa 
uskutoční na vyžiadanie e-mailom.. 

b) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, 
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu 
s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy 
nemohol predpokladať. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude 
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

e) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

f) Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade 
zverejnenia doplňujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 

g) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo a verejný ostarávateľ na jej znení trvá. 
h) Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické 

vlastnosti ako projektované zariadeni a musí spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie. 
i) Vererejný obstarávateľ dáva na vedomie, že dielo bude financované  zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 
27.08.2019 č. zmluvy IROP-Z-302021P381-222-13 uzavretej medzi objednávateľom (mesto 
Pezinok) a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „Riadiaci orgán“), 
a to kombináciou predfinancovania a refundácie podľa pokynov Riadiaceho orgánu. 

j) Verejný obstarávateľ upozorňuje na zosúladenie inštalácie tovaru s priebehom 
rekonštrukčných prác v odbornej učebni a s vyučovacím procesom. 

 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
        30.03.2020 

..........................................................  

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet_interierove vybavenie_ZS Kupeckeho 
Príloha č. 2 – Cenova ponuka_vyhlasenie 
Príloha č. 3 – Kupna zmluva_vybavenie tried_ZS Kupeckeho_NAVRH 
Príloha č. 4 – PD na stiahnutie: http://www.pezinok.sk/00/pd-zs-kupeckeho.zip 
 
 

http://www.pezinok.sk/00/pd-zs-kupeckeho.zip

