
 

Výzva  RZ č. 2142/2019 
na predkladanie ponúk 

 
k zákazke zadávanej postupom podľa §117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZoVO“) 

 
 

1. Verejný obstarávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 Poštová adresa:  Vazovova 5 
 Mesto:   Bratislava 1 
 PSČ:   812 43 
 IČO:   00397687 
       Zastúpená:                           Účelové zariadenie študentské domovy a jedálne, Bernolákova 1 ,  
                                                     811  07 Bratislava  
       Kontaktná osoba:                Ing. Beáta Havelková 
       tel. č.:                                    +421 918 664 011 
       e.mail:                                   beata.havelkova@stuba.sk 
       adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). 
 

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska: 
Zákazka bude zadávaná postupom podľa §117 ZoVO ako zákazka s nízkou hodnotou. 

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

       „Nábytok pre ŠD Mladá garda “ 

5. Druh zákazky:   

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru v zmysle §5 ods.4 písm.a) ZoVO. 

6. Hlavné miesto dodania tovaru: 

 Študentský domov STU Mladá garda,Račianska 103, 831 02  Bratislava 

7. Výsledok verejného obstarávania: 

Uzatvorenie zmluvy (Kúpnej zmluvy) v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Stručný opis zákazky: 

Dodanie tovaru – „Nábytok pre ŠD Mladá garda“, Račianska 103, 831 02  Bratislava v rozsahu 
požadovaného množstva a sortimentu uvedeného v objednávke kupujúceho a v súlade  s prílohou 
č.3 a priloženou špecifikáciou uvedenou v prílohe č.4 tejto Výzvy resp. ekvivalent. 

      Dodanie tovaru: do 5 týždňov od objednávky 
      
      Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

      Hlavný slovník obstarávania (CPV):  
      39100000-3  Nábytok  
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      Doplnkový slovník:  
      39112000-0   Stoličky 
      39121100-7   Písacie stoly 
      39141100-3   Police 
      39141300-5   Skrine 
      39143110-0   Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie 
      39143121-0   Šatníky 

      60100000-9   Služby cestnej dopravy 
 

      Celkový rozsah predmetu zákazky:  
       Dodanie tovaru – „Nábytok pre ŠD Mladá garda“ Račianska 103, 831 02  Bratislava v zmysle bodu  

6 v súlade s  prílohou č. 3  a č.4 tejto Výzvy. 
 

Všeobecná časť: 
       Verejný obstarávateľ / kupujúci požaduje : 

a) dodať objednaný predmet zákazky vrátane balenia, manipulácie, naloženia, vyloženia, vynášania, 

montáže a dopravy na miesto určenia v súlade s ustanoveniami Kúpnej zmluvy, súťažnými podkladmi, 

objednávkami kupujúceho, 

b) dodať objednaný predmet zákazky v bezchybnom stave, vyhovujúci hygienickým a ostatným normám 

a manažérskym systémom vzťahujúcim sa k predmetu zákazky v zmysle platnej legislatívy, 

c) dodať objednaný predmet zákazky v predpísaných obaloch, v množstve a termínoch uvedených v 

objednávkach, a to v pracovných dňoch v týždni od 0900 hod. do 1400 hod.;  dodaný tovar musí byť riadne 

zabalený a označený štítkom, na ktorom bude uvedený názov tovaru, názov výrobcu. Ak nebude možné 

uvedenú požiadavku splniť s ohľadom na charakter alebo druh tovaru, predmetné údaje budú uvedené 

na dodacích listoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, 

d) dodať objednaný predmet zákazky na vlastné náklady a zodpovednosť ; zabezpečiť dopravu a dodať 

tovar tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením; dopravu 
tovaru zabezpečovať v zmysle právnych predpisov o ochrane zdravia ľudí a ochrane životného 
prostredia schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, týkajúcich sa 
dopravných a paletizačných prostriedkov spôsobilých na prepravu predmetu zákazky takým 
spôsobom, aby sa zachovala zdravotná nezávadnosť a požadovaná kvalita tovaru, 

e) stanoviť cenu za dodávaný tovar v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;  

f) stanoviť cenu za jednotlivé položky ako aj celkovú , resp. konečnú cenu za celý predmet 
zákazky v súlade s predloženou technickou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č.4 tejto Výzvy v 
EUR mene,  

g) zahrnúť do celkovej ceny všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru , náklady na výrobu , 
balenie, naloženie, vyloženie , vynášanie , montáž a dopravu, 

h) od úspešného uchádzača predložiť ku Kúpnej zmluve doklad o zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora , ak mu  zákon č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora túto 
povinnosť ukladá. V opačnom prípade predloží čestné vyhlásenie, že nespĺňa podmienky na 
zápis do registra partnerov verejného sektora. Úspešný uchádzač bude mailom vyzvaný na 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy, 

i) predkladať a vyhotoviť ponuku ako aj doklady a dokumenty v nej doložené v štátnom jazyku SR 
alebo v českom jazyku. 
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9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  15 350 
 
 

10. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 1 

 
 

11.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu z prostriedkov ÚZ ŠDaJ STU v     

Bratislave. 
 
 

12.  Podmienky účasti: 
       12.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu      

do  profesijného alebo obchodného registra: 
 

       12.2 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 
ods. 1 písm. e), f) ZoVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) ZoVO. Ustanovenie §11 ZoVO týmto nie je dotknuté. 

         
               Verejný obstarávateľ k splneniu podmienok účasti od uchádzačov požaduje predložiť : 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar , alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO (pre splnenie podmienky osobného 
postavenia postačuje , ak uchádzač / záujemca vo svojej ponuke predloží internetový 
informatívny výpis z obchodného registra alebo profesijného registra), 

b) čestné prehlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO o tom, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uchádzač 
predloží vyplnenú Prílohu č.5 tejto Výzvy). 

Odôvodnenie požiadavky: 
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so 
svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.  
 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa 
tohto bodu Výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 
 
 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
       Najnižšia cena. 
       Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách bez DPH. 
 
 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
       Dátum a čas:  do  18.4.2019      12:00 hod.    
 
 

15. Miesto na predloženie ponúk:  
      Sekretariát riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1,  811 07 Bratislava1 
      Označenie obálky :   

Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s pečiatkou odosielateľa a  označením: 
 

                                           SÚŤAŽNÁ PONUKA :   „ Nábytok pre ŠD Mladá garda “ 
 



 

4 

 

16.  Obsah ponuky:  
       Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe: 

 16.1  Identifikačné údaje uchádzača - Príloha č. 1  

 16.2   Doklady a dokumenty , ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 
12  tejto Výzvy na predkladanie ponúk.  

 16.3     Návrh uchádzača na plnenie kritéria, určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie 
ponúk v zmysle Prílohy č. 2  (uchádzač uvedie celkovú cenu za všetky položky tovaru). 

 16.4    Návrh na plnenie kritérií predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 3 (uchádzač uvedie ceny za 
jednotlivé položky tovaru). 

 16.5     Špecifikáciu predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 4 resp. ekvivalent. 
 
 
 

17.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
       Do termínu: 30.6.2019 
 
 

18.  Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ 
       Nie. 
 
 

Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto Výzve 

na predkladanie ponúk, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 

- nebude predložená ani jedna ponuka. 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 
 
 
V Bratislave, 10.04.2019 
 
                     
 
                                                                                                                    Ing.František Hulík 
                                                                                                                  riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
 
Prílohy: 

Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
Príloha č.3 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
Príloha č.4 – Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie uchádzača 



Príloha č.1 
 
 

Identifikačné údaje uchádzača 1. 
 

 na predmet zákazky:  
„Nábytok pre ŠD Mladá Garda“ 

 
 
 

Názov/ obchodné meno:  
 
Sídlo/ miesto podnikania:  
 
Právna forma:  
 
Zapísaný 2: 
 
Štatutárny orgán 3: 
 
IČO:  
 
DIČ:  
 
IČ DPH:  
 
Bankové spojenie:  
 
Číslo účtu:  
 
ABO, IBAN + SWIFT 4: 
 
Kontaktná osoba:  
 
telefón:  
 
fax:  
 
e-mail:  
 
 
V ......................................... dňa ........................  
 
 
 
 
 
 .......................................................................... 
 meno a podpis štatutárneho orgánu  
 alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  
 alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača 
 
 
1 - v prípade skupiny dodávateľov predloží každý člen skupiny dodávateľov samostatne  
2 - označenie registra, v ktorom je uchádzač zapísaný  
3 - uchádzač uvedie všetkých členov štatutárneho orgánu  
4 - doplní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky   



 
 

Príloha č. : 1 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie  ponúk: 
„Nábytok pre študentský domov STU Mladá garda",Račianska 103, 831 02  Bratislava 
 

Návrh na plnenie kritéria č. 1 

Kritérium: 
 
 
 
Najnižšia konečná zmluvná cena v EUR spolu 
bez  DPH. Váha kritéria je 100 % 

Návrh: 
Cena bez  DPH:  ..................................  EUR  
 
DPH:                    ..................................  EUR  
 
Cena s  DPH:       ..................................  EUR 

 
 
 
V...................................... 
 
Dňa.................................. 

Pečiatka a podpis uchádzača: 

 
V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Príloha č.3

Predmet zákazky:  "Nábytok pre študentský domov Mladá garda " (v € bez DPH)

a b c a x ( b + c )

p.č.               Predmet zákazky predpokladané j.cena za výrobu, j. cena predpokladaná

množstvo (ks) montáž a dopravu za vynášanie celková cena

ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava

1 Výklopná válenda čalúnená 2000x900x500mm 11 -                          

2 Doska na stenu s uchytením 2000x600 hr.18mm 38 -                          

3 Doska na stenu s uchytením 900x600 hr.18mm 48 -                          

4 Pracovný písací stolík 930x780x800mm 42 -                          

5 Stolička s kovovou konštrukciou 48 -                          

6 Delená šatníková skriňa 1800x1000x500mm 39 -                          

7 Nádstavec na šatníkovú skriňu 600x1000x500mm 39 -                          

8 Skrinka policová 960x960x350mm 14 -                          

9 Skrinka policová 860x960x350mm 30 -                          

10 Zásuvkový kontajner 430x550x590mm 39 -                          

11 Doska na kovovú konštrukciu 1930x380 hr.18mm 15 -                          

12 Polica na stenu s uchytením 2000x250x250mm 37 -                          

Celková cena  predmetu zákazky bez DPH -                          

(súčet celkových cien za výrobu nábytku vrátane dopravy, DPH -                          

montáže a vynášanie nábytku  za pozície č.1 až 12) s DPH -                          

Návrh uchádzača na plnenie kritéria



Opis predmetu zákazky č.4
Predmet zákazky, "Nábytok pre Šo stu"

Priloha č"4SP

1 Stredisko: Študentslcý domov Mladá qarda. Račianska 103,83í 02 Bratislava 3
2 Nizov a opis výrobku:

Výklopná váťanda s úložným priestorom o rozmeroch 2000 x g00 x 500 mm, čalúnená výklopná časť

3 kvalita dosiek:

Korpus z polaminovanej LDTD hrúbky 18mm

4 úprava povrchu:

korpus - dezén buk

5 Kvalita povtchu;

Ďalúnenie. pevná, oteruvzdorná pot'ahová látka s počtom oterov min, 50 000 {cyklov}

6 kvalita hrán;

Hrany 2mm ABS po obvode korpusu

7 Kovanie a prislušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakové tyče ...):

Pružinový mechanizmus na vyklopenie postele so zaistením v hornej polohe

8 Poznámka: molitanový matrac hrúbky min, 140mm, vyrobený z elastickej a tvarovo stálej studenej peny §0
slrednou hustotoumin.30kg/m3, zát'až matraca do 'l00ks

9 Náčrtok výrobku v prilohe, príloha č, 9

vv§vetlivkv:
,| Názov a číslo ŠD,

2 Stól, skriňa, nástavec, členenie ,,
3 LDTD ...

4 Buk, čerešňa, íarebné ..
5 Špeciálne požiadavky na kvalitu povrchu.
6 ABs
l Typ, kvalita, úprava povrchu"

8 lnó požiadavky a vysvetlivky.
9 V náčrtku uved^te rozmery lenennie a hrúbky dosiek v milimetroch



711 - ŠO mladá garda - príloha č.,l

Výklopná válanda 2000 x 900 x 500 rhn4
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Opis predmetu zákazky č.2
Predmet zákazky: "Nábytok pre ŠD STU"

Priloha č.4 SP

1 §tredisko:
Študentsky domov Mladá garda, Račianska 103.831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Doska na stenu s uchytením na §tenu 2000 x 600xl8mm

3 kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky- hrúbka 18 rnm

1 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo farbe modrá

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany 2mm AB§ po celom obvode výrobku

7 Kovanie a príslušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,

madlá, vešiakové tyče ...):

Celokovové poniklované kovanie, uchytenie na stenu, hmoždinky,skrutky

8 Poznámka: Jednod ucho Eorylovatel'ný, recy klovatel'ný materiál
9 Náčrtok výrobku v prí|ohe. príloha ó,6

ýysvetlivkv;
1 Názov a čislo SD.
2 Stól, skriňa, nástavee, členenie ..

J LDTD ,.

4 Buk, čerešňa, íarebné .,.
4 §peciálne požiadavky na kvalitu povrchu.
6 A8§,,
7 Typ, kvalita, úprava povrchu,

8 lné požiadavky a vysvetlivky,
9 V náčrtku uved'te rozmery, členennie a hrúblry dosiek v ryli!]lnetroch.



711 - ŠP tvtladá garda - príloha č.2

Doska na stenu s prichytením
Hrúbka drevotrieskových dosiek - 1B mm



Opis predmetu zákazky č,3
Predmet zákazky, "Nábytok pre ŠO StU"

Priloha č-4§P

1 §tredisko: Študentský dgmov Mlad"á garda, Račianska 103, 831 02 Brq-tdlava 3
2 Názov a opis výrobku:

Doska na stenu s uchytenim na §t§nu g00 x 600xl8mm

3 kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky- hrúbka 18 mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo farbe modrá

5 Kvalita povrchu:

b kvalita hrán:

Hrany 2mm ABS po celorn obvode výrobku

7 Kovanie a pri§lušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakové tyče ..,):

Celokovové poniklované kovanie, uchytenie na stenu, hmoždinky,skrutky

8 Poznámka: JEdnoducho mOntoyateťný, recyklovatet'ný materiál
9 Náčrtok výrobku v prilohe. príloha č.8

vysyetlivkv:
1 Názov a číslo §D,
2 Stól, skriňa, nástavec, členenie ,..
3 LDTD..
4 Buk. čerešňa, farBbné ,.
5 Speciálne požiadavky na kyalitu povrchu.
6 AB§..
7 Typ, kvalita, úprava povrchu
8 l|é požiadavky a vysvetlivky
o V náčrtku uved'te rozmery, členennie a hrúbky dosiek v milirltetroclt,



711 - Šo tvttadá garda - príloha č.3

Doska na stenu s prichytením
Hrúbka drevotrieskových dosiek - 18 mm



Opis predcnetu zákazky č, {-
Predmel zákazky: 

-Nábytok pre Š0 slu"
Pr1loha č.4SP

1 §tredisko:
Študentský domov Mladá garda, Račianska ,l03, 831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Pracovný pisaci stolík 930 x 780 x 800mm

3 kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky- hrúbka 18mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo farbe buk

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán;

Hrany 2mm ABS po celom obvode výrobku

7 Kovanie a príslušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakové tyče ..,):

2 kusy plastová prechodka,krytka na PC káble,

8 Poznámka: Jednoducho montovatel'ný, recyklovatel'ný materiál

9 Náčňok výrobku v prílohe. príloha č.10

vvsvetlivkv;
,l Názov a čislo §D.
2 Stól, skriňa, nástavec, členenie
3 LDTD.,
4 Buk, čerešňa, íarebné ..

5 §peciálne požiadavky na kvalitu povrchu,
A ABs

Typ, kvalita, úprava povrchu,

8 lné požiadavkv a vvsvetlivkv.
ó V náčňku uvedte rozmery, členennie a hrúbky dosiek v milimetroch,



711 - §D Mlodó Gordo - príloho Č, 4

Procovný písocísŤolík 930 x 780, x 8o0 rnrn
Hrúbko drevoŤrieskowch dosiek - l B mm

2 x otvor s krytKou pre PC kóble



Opis predmetu zákazky Ď. 5
Predmet Zákazky: "Nábytok pre Šo slu"

Priloha č,4SP

,t Stredisko:
§tudentský domov Mladá garda. Račianska,t03,831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Stolička s kovovou konštrukciou bez opierok, stohovatel'ná

a kvalita dosiek:

Sedák a opierkaje z odolnej tvarovanej HDF dosky (odolnejšia ako lakovaná preglejka}, hrany
chránené oceťovými proíilmi, nitované ku konštrukcii ocelbvými nitmi

4 Uprava povrchu:

bez čalúnenia

§ Kvalita povrchu:

Konštrukcia z rúrkového profilu min, d 22 x 2mm lakovaná práškovými farbami modrej íarby, nohy
stoličky sú ukončené pla§tovými koncovkami

b kvalita hrán:

zaoblené

7 Kovanie a príslušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakové tyče ",.):

Nohy stoličky ukončené plastovými koncovkami

8 Poznámka:
9 Náčrtok výrobkrr v prílohe, prítoha č.12

Vysvetlivky:
1 Názov a číslo šD.
2 Stól, skriňa, nástavec, členenie
3 LDTD..

4 Buk, čerešňa, farebné ".
§ Speciálne požiadavky na kvqltu povrchu.
b iBS
1 lyp, kvalita, úprava povrchu.
8 lné požiadavky a vysvetlivky.
9 V náčrtku uv€dte rozmery, !lenennie a hrúbky dosiek v milimetroch.



7'I1 - ŠP rutadá garda - príloha č. 5

stolička s kovovou konštrukciou,stohovateí'ná,
sedadlo a operadlo



Opis ptedmetu zákazky č, Q
Predmet zákazky: "Nábytok pre ŠD STU'

Priloha č.4 §P

1 §tredisko:

Študentshý domov Mladá garda, Račianska 103,831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výtobku:

Delená šatníková skriňa s dverami na pántoch, so soklom o rozmeroch ,í800 x 1000 x 50§ mm,
v členení: policová časť - šírka 400 mm. 3 police , časť na vešanie. osadený držiak na vešiaky

3 kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky. hrúbka í8 mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo íarbe buk

§ Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany 2mm AB§ po celom obvode dverí

7 Kovanie a prí§lušen§tvo
(pánty, úchyty polióiek,

madlá, vešiakové tyče .-.);
Celokovové poniklovanó kovanie, vešiakový držiak výsuvný

8 Poznámka: Jednoducho montovatel'ný, recyklovatel'nÝ materiál, chrbát skrine 3mm v prevpdeníbuk
9 Náčrtok výrobku v prllohe. príloha č.1

ývsvetlivkv:
1 Názov a čislo §D.
2 §tól, skriňa, nástavec, členenie ..
3 LDTD ..

4 Buk, čerešňa, farebné ...
5 §peg1alne požiadavky na kvalítu povrchu,
§ ABs...
7 Typ, kvalita, úprava povrchu.
8 lné poiiadavky a vysvetlivky,
9 V náÉrtku uveďte íozmery, členennie a hrúbky dosiek v milimetroch.



711 - SD Mladá garda - príloha č.6

Skrina Šatníková, dvere s pántami, so soklom o rozmeroch 1800 x 1000 x 500 mm
Hrúbka drevotrieskových dosiek - 18 mm

l 000 1B
-, )- f :-- ,,

i1

pozícia bez dverí



Opis predmelu zákazky č,f
Predmet zákazky: "Nábytok pre Šn StU"

Príloha č.4šP

,| Stredisko:
Študentshý domov Mtadá garda, Račianska 103,831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Nádstavec na šatnikovú skriňu s dverami na pántoch bez sokla, jedna potica,dvoje dvierka na
pántoch o rozmeroch v600 x š1000 x h500 mm

3 kvalita dosiek:

0revotrieskové dosky. hrúbka 18 mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo farbe buk

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany Zmm AB§ po celom obyode dverí

7 Kovanie a príslušenstvo
(pánty, úchyty poličíek,

madlá, vešiakovó tyče ...):

Celokovové poniklované kovanie

8 Poznámka: Jednoducho montovatel'ný, recyklovatel'ný maieriál, chrbát nadstavca 3mm v prevedeníúuk
9 Náčrtok výrobku v prílohe, priloha č.2

úysvetlivky:
I NázOv a číslo SD,
2 Stól, skriňa, nástavec, členenie .,.
? LDTD ,.

4 Buk, čerešňa, íarebné ,,
5 Speciálne požiadavky na kvalitu povrchu.
6 ABs..
7 Typ, kvalita, úprava poyrchu.

8 lné požiadavky a vysvetlivky.
9 V náčrtku uved'te rozmery, členennie a hrúbky dosiek v milimetroch,



711 - Šn r*llladá garda - príloha č.7

Nádstavec na šatníkovú skriňu s dverami na pánty, bez sokla, jedna polica

Hrúbka drevotrieskových dosiek - 18 mm

1000 - ---t 18



Opis prednretu zákazky č. 8
Predrnet zákazky: "Nábytok pre ŠD STU"

Priloha č.4 SP

1 §tredisko: Študentský domov Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Skrinka policová s posuvnými dverami so soklom, dve police, jedny posuvné dvierka 1í2 skrinky ,

o rozmeroch v960 x š960 x h350mm

3 kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky. hrúbka 18 mm

,l Uprava povrchu;

laminovaná povrchová ůprava vo farbe buk

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany 2mm A3§ po celom obvode dverí

7 Kovanie a príslušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,

madlá, vešiakové tyče ...};

Celokovové poniklované kovanie

8 Poznámka: Jednoducho montovatel'ný, recyklOvatelný matgriál, chrbát skrinky 3mm v prevedení buk
9 Náčrtok výrobku v pri|ohe, priloha č.4

ývsvetlivky:
1 Názov a číslo SD.
2 Stól, skriňa, nástavec. členenie
3 LDTD..,
4 Buk, čerešňa, íarebné..,
5 peciálne požiadavky na kvalitu povrchu,
b AB§

I

a
, !yp, kvalita, úprava povrchu.
8 lné požiadavky a vysvetlivk
9 ý náčňku uved'te rozmery, č|enennie a hrůbky dosiek v milimetroch.



711 - Šp mladá garda - príloha č.8
Skrinka policová s posuvnými dverami so soklom, dve police, jedny
posuvné dvierka 1i2 skrinky

Hrúbka drevotrieskových dosiek = 18 mm

960 __j ao



Opis predmetu zákazky č.9
Predrnel zákazky, "Nábytok pre Šn Slu"

Príloha č.4SP

,l §tredisko:
ŠtuOentslqg domov Mtadá garda, Račianska ,l03, 831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

§krinka policová s posuvnými dverami bez sokla, dve police, jedny posuvné dvierka 1/2 skrinky o
rozmeroch v860 x š960 x h350mm

3 kvalita dosiek;

Drevotrieskové dosky- hrúbka 'l8 mm

4 Uprava povrchu:

|aminovaná povrchová úprava vo íarbe buk

( Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany Zmm Ats§ po celom obvode dverí

7 Kovanie a príslušenstvo
(pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakovó iyče ...):

Celokovovó poniklované kovanie

8 Poznámka: Jednoducho montovatel'ný, recykíovatel'ný materiál, chrbát skrinky 3mm v preveJeniu*
y Náčňok výrobku v prilohe. príloha č.3

Vysvetlivky:
1 Nárov a číslo §D.
2 Stól, skriňa, nástavec, členenie ,
3 LDTD...
4 Buk, čerešňa, íarebné ,,,
5 §peciálne požiadavky na kvalitu povlchu.
6 ABs
7 Typ, kvalita, úprava povrchu.
8 !nqgoi!adavky a vysvetlivky
9 V náčrtku uvedte rozmery, členennie g hrúbky dosiek v milimeiroch.



711 - Šp nnladá garda - príloha č.9

Skrinka policová s posuvnými dverami bez sokla, dve police, jedny
posuvné dvierka 1/ 2 skrinky, 860x960x350 rnrn

Hrúbka drevotrieskových dosiek = 18 mm

€.
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Opis predmetu zákazky č l 4,0
Predmet zákazky: "Nábytok pie Š0 stu"

Priloha č,4 §P

1 §tredisko:
Študentslrý domov Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Zásuvkový kontajner na kolieskach, 3- zásuvkový s odkladacím priestorom na drobné predmety, bez
zámku o rozmeroch 430 x 550 x 590 mm

3 kvalita dosiek:

Dtevotrieskovédosky- hrúbka 18 mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo farbe buk

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany 2mm AB§ po obvode vrchnej dosky a čiel zásuviek

7 Kovanie a prislušenstvo

{pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakové tyče .,.):

Celokovové poniklované kovanie, kolieska, zásuvkové vodiace výsuvy

8 Poznámka; Jednoducho mOntovatel'ný, recyklovatol'ný materiál
9 Náčrtok výrobku v prílohe, príloha č,5

vvsvetlivkv;
1 Nárov a číslo §D.
2 Stól, skriňa, nástavec, členenie
3 LDTD,.
4 Buk, čerešňa, íarebné ..
5 Speciálne požíadavky na kvalítu povrchu.
6 AB§,.
7 lyp. kvalita, úprava povrch.u.

8 né požiadavky a vysvetlivk)
o ý náčrtku uved'te rozmery, členennie a hrúbky dosiek v milimetroch,



711 - ŠO mladá garda - príloha č.,l0

Zásuvkový kontajner na kolieskach 3-zásuvkový s odkladacím priestorom
na drobné predmety , bez zámku

430 550



Opis predmetu záKazky č.11

Predmet zákazky,- "Nábytok pre §O SlU"
Príloha č.4SP

,| Stredisko:
Študentský domov Mladá garda, Račianska 103,831 02 Bratislava 3

2 Názov a opis výrobku:

Doska na kovovú konštrukciu 1930 x 380 x 18 mm

.) kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky. hrúbka 18 mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo Ťarbe modrá

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany 2mm ABSpo celom obvode výrobku

l Kovanie a prislušenstvo

{pánty, úchyty poličiek,

madlá, vešiakové tyče ...}:

Vratové skrutky M§ x50, podložky. matice M5 - po 4 kusy

8 Poznámka: Jednoducho mOntoyatel'ný, recyklovatel'ný materiál
9 Náčrlok výrobku v prílohe. príloha č,11

ýysvetlivky:
I Názov a čislo ŠD.
2 §tól, skriňa, nástavec, členenie
3 LDTD...
4 Buk, čer*šňa. íarebné ..,
5 Speciálne požiadavky na kvalitu povrchu,
6 AB§

Typ, kvaliti, úprava povrchu.
8 lné požiadavky a vysvetliv y
9 V náčrtku uvedte rozmery lenennie a hrúbky dosiek v milimetroch,



711 - Šo mladá garda - príloha č.11

Doska na kovovú konštrukciu
Hrúbka drevotrieskových dosiek - '18 mm

1930



Opis predmetu zákazky ó .42
Predmet zákazky: 'Nábytok pre ŠD STU'

Priloha č.4 §P

1 Stredisko;
Študentský domov Mladá oarda, Račianska 103.831 02 Bratislarla 3

2 Názov a opis výrobku:

Polička na slenu s uchytením o rozmeroch 2000 x 250 x 250mm

3 kvalita dosiek:

Drevotrieskové dosky- hrúbka 18 mm

4 Uprava povrchu:

laminovaná povrchová úprava vo larbe buk

5 Kvalita povrchu:

6 kvalita hrán:

Hrany 2mm AB§po celom obvode výrobku

7 Kovanie g pd§luš€nstyo
(pánty, úchyty poličiek,
madlá, vešiakové tyče ...}:

Celokovové poniklované kovanie, uchytenie na stenu hmoždinky, skrutky

8 Poznámka: Jednoducho montovatel'ný, recyklovatel'ný materiál
9 Náčňok výrobku v prilohe. priloha č.7

vvsvetlivkv;
1 Názov a číslo §D.
2 §tól, skriňa, nástavoc, členenie
q LDTD...

4 Buk, čerešňa, farebné ..,
5 §peciálne požiadavky na kvalitu povrchu.
6 AB§
7 yp, kvalita, úprava povrch
8 lné požiadavky a vysvellivky.
9 V náčrtku uvedle rozmery, členennie a hrúbky dosiek v milimetroch,



711 - Šo tvlladá garda - príloha č.42

Polička na stenu s uchytením
Hrúbka drevotrieskouých dosiek = 18 mm

!



Príloha č.5 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 1 

 
v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 predložené na predmet zákazky:  
 

„Nábytok pre ŠD Mladá Garda“ 
 

 
 
 
 
 
Dolupodpísaný ..................................................., ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti  
 
 
....................................., IČO: ................................, čestne vyhlasujem, že spoločnosť: 
 
 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ......................................... dňa ........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .......................................................................... 
 meno a podpis štatutárneho orgánu  
 alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača  
 alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača 
 
 
 
 
 
 
1 - v prípade skupiny dodávateľov predloží každý člen skupiny dodávateľov samostatne  
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