
S P O J E N Á  Š K O L A    
Československej armády 24,  036 01  Martin 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu 

 

 

 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Telefón                    Fax                           IČO                                email                                     internet 

043/4133062        043/4237122         17050499        ssmt@vuczilina.sk                        ssmt.sk  

Ž i l i n s k ý   

samosprávny kraj 

zriaďovateľ 

SOŠ  strojnícka  

organizačná zložka 

SOŠ podnikania  

organizačná zložka 

SOŠ rybárska  

organizačná zložka 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky 

 

 Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na 

dodávku tovaru – školský nábytok. V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu tovaru aj 

s konkrétnymi podmienkami   prieskumu trhu. 

 

 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       PaedDr. Jozef ZANOVIT, riaditeľ SŠ 
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Príloha č. 1 

 

Popis predmetu obstarávania: Školský nábytok. 

Slovník obstarávania: 

39160000-1 Školský nábytok 
 

Školský nábytok 
Farba 

prevedenia 
Počet 

Cena/ks 

bez DPH 

Celková cena 

Bez DPH 

Počítačový stôl katedra modrá 1   

Počítačový stôl katedra  hnedá 1   

Učiteľská stolička modrá 1   

Učiteľská stolička hnedá 1   

Školská lavica 2-miestna 

Karst 

modrá 
10 

  

Školská stolička Karst modrá 34   

Školská stolička Karst hnedá 21   

Stôl laboratórny 

trojmiestny 

modrá 
7 

  

Skrinka na notebooky  1   

Žiacky stôl 1-miestny hnedá 15   

Dielenské stoly hnedá 6   

Školská skriňa  3   

 

Špecifikácia:  

Veľkosť pre žiakov stredných škôl. 

 

Počítačový stôl katedra 

Rozmer:  1600 x 680 x 760 

Konštrukcia:  kovová, plochoovály, 38 x 20, hr 1,5 mm 

Pracovná doska: laminovaná drevotrieska hr. 25 mm, zabezpečená ABS hranou 

Bez vysúvania na klávesnicu. 

Zásuvka a závesná plocha pre umiestnenie počítača z vnútornej pravej strany. 

Nohy stola majú plastové pätky. 

 

Učiteľská stolička 

Otočná, na kolieskach, výškovo nastaviteľná, čalúnená 

 

Školská lavica dvojmiestna: Karst 

Rozmer:  1300 x 500 

Konštrukcia:  kovová, rúrková, 28 mm 

Pracovná doska: laminovaná drevotrieska, zabezpečená ABS hranou vo farbe konštrukcie 

Nohy stola majú plastové pätky. 
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Školská stolička: Karst 

Konštrukcia:  kovová s priemerom 3 cm  

Nohy stoličky majú plastové koncovky. 

 

Stôl laboratórny trojmiestny 

Rozmer:  1600x700x760 

Konštrukcia:  kovová, plochoovály, 38 x 20, hr 1,5 mm 

Pracovná doska: laminovaná drevotrieska hr. 25 mm 

   zadná doska vypustená do výšky 15cm (plánujeme osadzovať lišty pre 

elektrické rozvody) 

 

Skrinka na notebooky 

- s úložným priestorom na 20 notebookov 

- uzamykateľná 

- s elektroinštaláciou 

- na kolieskach ľahko presúvateľná (napr.do druhej triedy), dve brzdové kolieska 

- farebné prevedenie podľa ostatného školského nábytku 

- s vetracími otvormi 

- rozmer (š x v x h) : 110 cm x 100 cm x 42cm (na veľkosť notebooku 15 -16´´) 

 

Žiacky stôl: 1-miestny KARST 

Rozmer:  700 x 500 

Konštrukcia:  kovová, rúrková konštrukcia 28mm 

Pracovná doska: laminovaná drevotrieska hr. 25 mm, zabezpečená ABS hranou vo farbe 

konštrukcie 

Nohy stola majú plastové pätky. 

 

Dielenské stoly 

Rozmer:  1600x700 

Konštrukcia:  kovová s kovovou úložnou skrinkou 

Pracovná doska: laminovaná drevotrieska hr. 25 mm 

Nohy stola majú plastové pätky. 

 

Školská skriňa 

- úschova školských pomôcok 

- rozmer: 1850x1000x500 

- spodná časť drevené vrátka, vrchná časť drevené so sklenenou výplňou 

- dvojkrídlové otváranie 

- uzamykateľné 

     

 

Cena:   
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH : cca 4435,00 € . 
 

Rozsah dodávky:  

Dodávka v plnom rozsahu. 
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Cena tovaru:   

Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky spojené 

s obstarávaným predmetom, službou, prácou. 

 

Cena musí byť stanovená v štruktúre:  bez DPH  a celková cena zákazky bez a j s DPH  

Školský nábytok 
Farba 

prevedenia 
Počet 

Cena/ks 

bez DPH 

Celková cena 

Bez DPH 

Celková cena zákazky bez DPH: 

Celková cena zákazky s DPH: 

 

Podmienky: 
Dovoz tovaru do SŠ Martin. 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Ponuky   žiadame zasielať elektronicky alebo  prostredníctvom poštového doručenia na 

nasledovné adresy: 

Poštová adresa: Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 

E-mailová adresa: ssmt@vuczilina.sk 

S razítkom a podpisom zodpovednej osoby. 

 

Termín pre doručenie ponúk: 

Do termínu  14.6.2018 do 12 ,00hod.  

 

Kritéria  hodnotenia:  

Výber na základe najnižšej ceny.  

 

Spôsob vzniku záväzku:  

Objednávka na dodanie tovaru. 

 
Bližšie informácie ohľadom predmetu obstarávania : Mgr. Dušan Hanula 
Tel.: +0421  43/ 400 11 50 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Libuša Kühnelová  
Tel.: +0421  43/ 400 11 41 
Emailová adresa: kuhnelova.ssmt@gmail.com 

 

V Martine, dňa 4.6.2018 
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