
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 
 

„Kancelárske stoličky a iný sedací nábytok.“ 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa  
 

Názov: 
Slovak Business Agency 
Adresa: 
Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto 
IČO:  
30845301 

DIČ: 
2020869279 

Registrácia: 
Združenie zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom 
Bratislava, registračné číslo: OVVS/467/1997-Ta. 
Osoba oprávnená konať za verejného 
obstarávateľa: 
Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ  

bankové informácie: SK810200000000169324 1062 
BIC (SWIFT): SUBASKBX 

 
2. Identifikačné údaje kontaktného miesta  

 
Názov: 
Slovak Business Agency 
Adresa: 
Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto 
IČO: 
30845301 
kontaktná osoba: Mgr. Barbora Šarišská 
telefón: +421 2 20 363 113 
e-mail: sarisska@sbagency.sk   

 
3. Označenie verejného obstarávania 

 
Názov predmetu zákazky: 
Kancelárske stoličky a iný sedací nábytok. 

 
Druh zákazky: 
Uskutočňovanie stavebných prác ☐ 
Dodania tovarov ☒ 
Poskytovania služieb ☐ 

 
Hlavné miesto dodania tovaru:  
Slovak Business Agency, regionálne pracoviská verejného obstarávateľa v krajských mestách SR:  
1. Banská Bystrica 
2. Nitra 
3. Trnava 
4. Trenčín 



 

4. Opis predmetu zákazky 
 

 

 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych stoličiek a iného sedacieho nábytku do priestorov verejného 
obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú záručný servis,  doprava na miesto určenia, 
vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie a inštalácia/montáž na mieste určenia, 
zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa, a to 
v časoch určených verejným obstarávateľom a podľa pokynov verejného obstarávateľa.  
Podrobne viď prílohu č. 3 tejto Výzvy. 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom 
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné 
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách 
konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

 

 

5. Žilina 
6. Prešov 
7. Košice 
NUTS kód: SK01 

Informácia o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS) 
Výzva na predloženie ponuky zahŕňa  
uzavretie verejnej zákazky                                                                                                                                         ☒                         
uzavretie rámcovej dohody                                                                                                                                       ☐ 
dynamický nákupný systém                                                                                                                                       ☐ 

Informácia o rámcovej dohode  
Rámcová dohoda s jedným uchádzačom                                                                                                                 ☐ 
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi                                                                                                              ☐ 
Predpokladaný počet účastníkov rámcovej dohody: x  
Trvanie rámcovej dohody: x 
Frekvencia a hodnota zákaziek, ktoré sa majú zadať: x 

Časti predmetu zákazky 
Táto zákazka sa delí na časti 
Áno                                                                                                                                                                                ☐ 
Nie                                                                                                                                                                                 ☒        
Ponuky možno predkladať na: všetky časti 
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie                                                                                                                             

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
65.367,75 EUR   

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Dodanie tovaru do 45 kalendárnych dní od doručenia objednávky, resp. objednávok Dodávateľovi 
(úspešnému uchádzačovi).  



 

 
 

5. Podmienky účasti 

 
5.2. Ekonomické a finančné postavenie 
Neuplatňuje sa. 

 

 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný kód CPV 
39100000-3 - Nábytok  
Dodatočné kódy CPV  
39110000-6 - Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti 
39130000-2 - Kancelársky nábytok 
39290000-1 - Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov 
51620000-4 - Inštalácia kancelárskeho vybavenia;  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

5.1. Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
1.) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia - je oprávnený dodávať tovar podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku dokladom o oprávnení dodávať 
tovar podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 a 5 Zákona. 

2.) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť ten, kto nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia – má uložený zákaz  účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. 
f) Zákona. 

3.) Hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona nie je povinný 
v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona. 

4.) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

5.) V súlade s § 117 ods. 5 Zákona, ak nejde o postup podľa §117 ods. 4 Zákona, verejný obstarávateľ 
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je 
dotknuté. 

5.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Neuplatňuje sa. 

6. Ďalšie osobitné podmienky 

Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam 
Áno                                                                                                                                                                                   ☐ 
Nie                                                                                                                                                                                    ☒ 

Opis osobitných podmienok:  
Neuplatňuje sa. 



 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena                                                                                                                                                                                   ☒ 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka                                                                                                                                                     ☐ 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia (celková) cena predmetu 
zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách. 
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu (celkovú) cenu za 
predmet zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty a umiestni sa na 1. mieste podľa zostaveného poradia 
podľa výšky ponukovej ceny vzostupne. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej 
ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.  
1.) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky (dodanie ponúkaného 

tovaru), uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. Uchádzač vo svojej ponuke uvedie 
i výšku zostatkovej ceny predmetu nájmu po ukončení doby nájmu pre prípad odkúpenia predmetu 
nájmu verejným obstarávateľom. 

2.) Cena za dodanie ponúkaného tovaru musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych predpisov.  

3.) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. V prípade, že 
ponuka uchádzača bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny 
ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača, a to najmä z nesprávneho alebo 
nepresného ocenenia predmetu zákazky podľa tejto Výzvy. 

4.) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
(výšku mesačného nájmu) uvedie v zložení: 
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
b) sadzba DPH a výška DPH, 
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

5.)    Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie    
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. V prípade, ak sa úspešný uchádzač stane platiteľom 
DPH po podpise zmluvy, resp. vystavení objednávky, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny 
predmetu zákazky a cena predmetu zákazky bude predstavovať cenu s DPH. 

 
Predloženie ponuky 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú 
uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka 
a) predkladá elektronicky (e.mailom), tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky,  
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku elektronicky (e.mailom), je rozhodujúci termín doručenia 
ponuky na e.mailovú adresu podľa bodu 2 tejto Výzvy (podľa záznamu zapísaného na serveri 
verejného obstarávateľa); 

b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s 
uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
uchádzača s označením „Zákazka s nízkou hodnotou“ a heslom. 

 
Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

7. Druh postupu 

Druh postupu 
Zákazka podľa § 117 Zákona. 



 
1) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy podpísaný uchádzačom alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny, 

2) Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

3) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní, požadované v bode 5. tejto Výzvy, 

4) Špecifikácia ponúkaného tovaru podľa bodu 4. a prílohy č. 3 tejto Výzvy; citovaný dokument musí byť 
podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny. 

5) Stanovenie ceny podľa bodu 7. tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

 
Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 25.09.2020, 10:00 
Miesto: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto (Twin City A). 
e-mail: sarisska@sbagency.sk  
Heslo: „Kancelárske stoličky a iný sedací nábytok.“ 
Úradné hodiny: pondelok až piatok (počas pracovných dní) v čase od 9:00 do 15:00 h. 

 
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky 
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK 
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je 
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 
Podmienky na otváranie ponúk 
Dátum a čas: 25.09.2020, 10:30 
Miesto: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto (Twin City A). 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie 

 
8. Doplňujúce informácie 

 
Ďalšie doplňujúce informácie 
1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

2.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre 
člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom 
v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu 
verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči 
verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi 
skupiny dodávateľov. 

3.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť verejné 
obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 



 
obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného 
zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 
pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na 
výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované 
ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  

4.) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie, Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra, Národný projekt NPC v regiónoch (Kód projektu ITMS2014+ 313031I870) a Národný 
projekt Podpora internacionalizácie MSP (Kód projektu ITMS2014 + 313031H810). 

5.) Finančné plnenie sa bude realizovať prostredníctvom meny EUR. Lehota splatnosti faktúre je 
verejným obstarávateľom stanovená na 60 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje na 
predmet plnenia žiadny preddavok ani zálohovú platbu. 

6.) Úspešný uchádzač ako Dodávateľ musí vziať na vedomie, že verejný obstarávateľ je oprávnený na 
predmet zákazky vystaviť samostatné objednávky priebežne podľa jeho potrieb.  

7.) Úspešný uchádzač ako Dodávateľ musí vziať na vedomie, že sa stáva súčasťou Systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so 
Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové 
obdobie 2014-2020 v platnom znení. 

8.) Úspešný uchádzač ako Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone 
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 (ďalej 
len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa 
Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon 
kontroly. 

9.) Nakoľko cena predmetu zákazky môže byť hradená aj z verejných prostriedkov (prostriedkov štátneho 
rozpočtu), úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly a auditu, vytvorí vhodné 
podmienky a poskytne súčinnosť na ich vykonanie oprávneným kontrolným orgánom verejného 
obstarávateľa a ďalším oprávneným kontrolným orgánom v zmysle príslušných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. 

10.) Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným 
obstarávateľom. 

11.) Odkaz na pojem „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ sa rozumie v celom texte zákon  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
9. Zoznam príloh  

Označenie príloh: 
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi 
2.) Prehlásenie uchádzača 
3.) Opis predmetu zákazky 
4.) Spôsob stanovenia celkovej ceny  



 
 

10. Podpis vecne príslušného gestora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Martin Holák, PhD., generálny riaditeľ 

miesto a dátum: 
Bratislava, dňa 10.09.2020 

podpis: 
 



 
Príloha č. 1 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 
 
1. Obchodné meno / Názov uchádzača 

................................................................................................................................................................ 
 
2. Sídlo / Miesto podnikania uchádzača 

................................................................................................................................................................  
 
3. Telefón  ...........................................          E-mail ....................................... 

 
4. Typ spoločnosti 

(fyzická osoba, právnická osoba, združenie, korporácia, atď.) 
................................................................................................................................................................ 

 
5. Podrobnosti o registrácii  

................................................................................................................................................................ 
 
6. Patrí uchádzač do kategórie malých a stredných podnikov (SME)? 
 
7. Je uchádzač z iného členského štátu ako Verejný obstarávateľ ? 
 
8. Je uchádzač zo štátu, ktorý nie je členom EÚ ? 

 
 
 
 

Podpis: ............................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra 
alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade 
skupiny – splnomocneným členom skupiny. 
 
Dátum: ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 

 
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že: 
 
1. V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 10.09.2020, zverejnená na 

http://www.sbagency.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou, a časovými termínmi v nej uvedenými, 
ponúkame poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Kancelárske stoličky 
a iný sedací nábytok. 

 
2. Cena našej ponuky je: 
2.1.  Bez DPH/iné dane: .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 
2.2.  DPH/iné dane:       .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 
2.3.  Cena vrátane DPH/iné dane: ................................... EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 
 

3. Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine> vedenej <názov vedúceho 
člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku v tomto 
postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen v <skupine> potvrdzujeme, že všetci 
členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu Rámcovej dohody, vedúci člen je 
oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný 
za realizáciu Rámcovej dohody vrátane platieb, a že všetci členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v 
<skupine> po celý čas trvania Rámcovej dohody.] 

 
4. V prípade, že cena predmetu zákazky bude hradená aj z verejných prostriedkov (prostriedkov štátneho 

rozpočtu), zaväzujem sa, že strpím a umožním výkon kontroly a auditu, vytvorím vhodné podmienky a 
poskytnem súčinnosť na ich vykonanie oprávneným kontrolným orgánom verejného obstarávateľa a 
ďalším oprávneným kontrolným orgánom v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej 
republiky, najmä, nie však výlučne Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
5. Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 
 
6. Vyhlasujeme, že: 

d) sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe 
tohto verejného obstarávania,  

e) neposkytli sme a neposkytneme akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky,  

f) budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 
priebehu procesu verejného obstarávania,  

g) poskytneme verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 
a úplné informácie. 

 
7. Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu plnenia Zmluvy 

o poskytnutí služieb, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa.  



 
 

Meno a priezvisko: .................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 
úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným 
členom skupiny. 
 
Miesto a dátum: ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 3 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

I. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych stoličiek a iného sedacieho nábytku do priestorov verejného 
obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú záručný servis,  doprava na miesto určenia, 
vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie a inštalácia/montáž na mieste určenia, 
zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa, a to v časoch 
určených verejným obstarávateľom a podľa pokynov verejného obstarávateľa. 

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Kancelárske stoličky a iný sedací nábytok. 

Hlavné miesto alebo lokalita poskytnutia služieb: Slovak Business Agency, regionálne pracoviská verejného 
obstarávateľa v krajských mestách SR. 

Zoznam regionálnych pracovísk verejného obstarávateľa v krajských mestách SR: 

1. Banská Bystrica 
2. Nitra 
3. Trnava 
4. Trenčín 
5. Žilina 
6. Prešov 
7. Košice 

Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách: 

Hlavný kód CPV 
39100000-3 – Nábytok 
Dodatočné kódy CPV 
39110000-6 – Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti 
39130000-2 – Kancelársky nábytok 
39290000-1 – Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov 
51620000-4 – Inštalácia kancelárskeho vybavenia 
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 
 

Lehota dodania: Dodanie do 45 dní od doručenia objednávky, resp. objednávok. 
 
Predmet zákazky bude financovaný z:  
Národný projekt NPC v regiónoch (Kód projektu ITMS2014+: 313031I870) 
Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP (Kód projektu ITMS2014+: 313031H810) 

 
II. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych stoličiek a iného sedacieho nábytku do priestorov verejného 
obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava na miesto určenia, vynáška na 
konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejného obstarávateľa, 



 
inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu, zaškolenie zamestnancov 
verejného obstarávateľa a záručný servis. 

 

Názov Ilustračný obrázok Popis počet  
ks  

Pracovná 
stolička A 

 

Kancelárska stolička  s opierkou hlavy,  operadlo  –  fixné, rám 
vstrekovaný polyamid, sieťovina – vysokoodolná, anatomicky 
tvarovaná, nastaviteľná bedrová opierka. Sedák – anatomicky 
tvarovaný, výškovo nastaviteľný pomoc plynového piestu. Celková 
výška stoličky nastaviteľná od 970-1070mm,  výška opierky 590 
mm. a šírka opierky 450 mm.   Celková šírka sedáku je 500 mm, 
hĺbka sedáku 470mm. Výplň sedáku so studenej peny  v hrúbke 
50mm.  Podrúčky – výškovo nastaviteľné,  dĺžka podrúčky 245 
mm a šírka 85 mm, výškové nastavenie podrúčky 70 mm.                                                                         
Kríž –  5 cípa hviezda z čierneho polyamidu,   dia 690mm, kolieska 
–Ø 50 mm pre pohyb po koberci.                                                                                                
Mechanika – synchrónny mechanizmus uzamykateľný v 4 
polohách s antishock systémom, nastavenie prítlaku operadla 
podľa telesnej hmotnosti, výškové nastavenie sedáku 415-515 
mm.  BOZP pracovná stolička spĺňa a požiadavky NV SR. 276/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci so zobrazovacími jednotkami.  Nosnosť stoličky 130 kg.                                                             
čalúnenie sedáku: látka – podľa výberu verejného obstarávateľa, 
zloženie: 100% polyester, šírka látky: 140 cm, hmotnosť látky: cca 
490 g/lm. Odolnosť voči oderu: 100.000 Martindale UNI EN ISO 
12947/2,  stálofarebnosť: 5/6  ISO 105-B02,  Rýchlosť trenia: DIN 
EN ISO 105-X12  (4-5 sucho aj mokro),                                                                                                           
technické parametre sieťoviny chrbta: zloženie: 100% polyester 
spomaľujúci horenie. Hmotnosť:495 g / lm. Oteruvzornosť 
sieťoviny:  100. 000 Martindaleho cyklov UNI EN  ISO 12947/2. 
Stálofarebnosť na svetle: EN ISO 105-B02: 5. Ohňuvzdornosť: 
cigareta EN 1021-1, zápalka BS EN 1021-2,  BS 7176 stredne 
nebezpečné.  Prostredie: Oeko Tex, 100% bez ťažkých kovov.  

115 

Maximálne počty kusov pre jednotlivé regionálne pracoviská: 

Banská 
Bystrica Nitra Trnava Trenčín Prešov Košice Žilina 

6 ks 10 ks 12 ks 10 ks 5 ks 36 ks 36 ks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Rokovacia 
stolička  

 

Konferenčná stolička / rokovacia -   robustná zváraná oceľová 
konštrukcia - s chrómovou úpravou,  s integrovanými ramenami a 
lakťovými opierkami     (s krytmi ) v čiernej  farbe vyrobené z 
nylonu. Šírka stoličky 54/44 cm, celková výška stoličky 82 cm, 
hĺbka stoličky: 44 cm, hmotnosť stoličky: 5 kg, nosnosť stoličky: 
120 kg.                                                                                                                      
čalúnenie sedáku: látka – podľa výberu verejného obstarávateľa, 
zloženie: 100% polyester, šírka látky: 140 cm, hmotnosť látky: cca 
490 g/lm. Odolnosť voči oderu: 100.000 Martindale UNI EN ISO 
12947/2,  stálofarebnosť: 5/6  ISO 105-B02,  Rýchlosť trenia: DIN 
EN ISO 105-X12  (4-5 sucho aj mokro),                                                                                                           
technické parametre sieťoviny chrbta: zloženie: 100% polyester 
spomaľujúci horenie. Hmotnosť:495 g / lm. Oteruvzornosť 
sieťoviny:  100. 000 Martindaleho cyklov UNI EN  ISO 12947/2. 
Stálofarebnosť na svetle: EN ISO 105-B02: 5. Ohňuvzdornosť: 
cigareta EN 1021-1, zápalka BS EN 1021-2,  BS 7176 stredne 
nebezpečné.  Prostredie: Oeko Tex, 100% bez ťažkých kovov.  

460 

Maximálne počty kusov pre jednotlivé regionálne pracoviská: 

Banská 
Bystrica Nitra Trnava Trenčín Prešov Košice Žilina 

58 ks 54 ks 54 ks 54 ks 40 ks 100 ks 100 ks 
 

Sedací vak  

 

Sedací VAK s vysokou variabilitou, dvojitý uzáver, vďaka ktorému 
je možné sypký polystyrén odoberať alebo dopĺňať a prispôsobiť 
tak vrece potrebám užívateľa, nosnosť 120 kg. Rozmer vaku: šírka 
180cm, hĺbka 140 cm, výška: 30 cm.                                                                                                                         
Čalúnenie: vysokoodolná ekokoža - zloženie: 100% polyester, z 
rubovej strany nánosovaná PVC s voduodpudivou úpravou (W/R), 
gramáž:  420 g/m2 ± 5%, oteruvzdornosť:  50 000 cyklov.  
  

28 

Maximálne počty kusov pre jednotlivé regionálne pracoviská: 

Banská 
Bystrica Nitra Trnava Trenčín Prešov Košice Žilina 

4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks 
 



 

Pohovka  

 

Pohovka - dvojmiestna luxusná sofa pre bytové a komerčné 
priestory, chromované nohy, nosnosť 120 kg/1 miesto. Nosná 
konštrukcia dreven, potiahnutá nedeformovateľným 
polyuretnáom, začalúnená látko, nohy chrómové. Rozmery 
sedačky: celková šírka 145cm, hĺbka 78 cm, výška 65 cm, výška 
sedenia: 37 cm.                                                                                                                       
Čalúnenie: látka BN - BONDAI -  podľa výberu verejného 
obstarávateľa, zloženie: 100% polyester, hmotnosť látky: cca 250 
g/lm. Odolnosť voči oderu: 150.000 Martindale Odolnosť voči 
ohňu: BS EN 1021–1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 
60013, Stálosť na svetle: 6 (ISO 105 - B02:1999), Stálosť pri trení: 
za vlhka: 4-5; za sucha: 4-5 (ISO 105 - X12:1995). 

22 

Maximálne počty kusov pre jednotlivé regionálne pracoviská: 

Banská 
Bystrica Nitra Trnava Trenčín Prešov Košice Žilina 

4 ks 3 ks 3 ks 3 ks 3 ks 3 ks 3 ks 
 

 

 
 
V _________________, dňa ____________   
 
 
Za Spoločnosť _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 4 
 
Spôsob stanovenia celkovej ceny  

P.č. Označenie Tovaru / položka Počet ks Cena za ks v € s DPH Celková cena v 
€ s DPH 

1. 

Stolička podľa opisu predmetu 
zákazky 
(pracovná stolička A) 
Názov výrobcu: [*] 
Typové označenie: [*] 

115   

2. 

Stolička podľa opisu predmetu 
zákazky 
(rokovacia stolička) 
Názov výrobcu: [*] 
Typové označenie: [*] 

460   

3.  

Sedací vak podľa opisu 
predmetu zákazky 
(sedací vak) 
Názov výrobcu: [*] 
Typové označenie: [*] 

28   

4. 

Pohovka podľa opisu 
predmetu zákazky 
(pohovka) 
Názov výrobcu: [*] 
Typové označenie: [*] 

22   

Celková cena € s DPH :  
20% DPH v €  

Celková cena € bez DPH :  
 
 
 
 
 
V _________________, dňa ____________   
 
 
 
Za Spoločnosť _______________________    


