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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
bez využitia elektronického trhoviska na dodanie tovaru

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Názov predmetu zákazky

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Počas celého procesu verejného obstarávania sa verejný obstarávateľ a zainteresované osoby na
strane verejného obstarávateľa budú správať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princípy vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní
primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Verejný obstarávateľ
neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo
mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na
zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní
alebo odmeny zaň. Verejný obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody
akéhokoľvek druhu sebe alebo jeho zainteresovanej osobe v procese verejného obstarávania.
Od uchádzačov sa očakáva, že sa hlásia k etickému kódexu záujemcov/uchádzačov a ich
subdodávateľov, ktorý zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle dňa
19.04.2016 (http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html;)

Ďalšie poznámky, upozornenia a odporúčania pre záujemcov/uchádzačov:
1.

2.

3.

4.

Pri realizácii tohto postupu zadávania zákazky sa verejný obstarávateľ riadi zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ako aj ďalšími platnými legislatívnymi
predpismi SR a metodickými usmerneniami Úradu pre verejné obstarávania (ďalej len „ÚVO“).
Všetky informácie, úkony a lehoty ktoré nie sú priamo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk
a v súťažných podkladoch sa nachádzajú v týchto predpisoch. Zvolený postup podľa § 113 a
nasl. zákona o verejnom obstarávaní vyplynul z určenia predpokladanej hodnoty.
Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujemcovia/uchádzači sa dôkladne oboznámia a budú
rešpektovať všetky pokyny, lehoty, podmienky a iné skutočnosti obsiahnuté v týchto súťažných
podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. Zároveň berú v zreteľ, že pre daný predmet
zákazky je spracovaná technická špecifikácia, ktoré pre uchádzačov (skupinu dodávateľov) bude
tvoriť spolu so súťažnými podkladmi podklad na vypracovanie ponuky.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
obchodné podmienky a taktiež špecifikácie a charakteristiky zákazky obsiahnuté v týchto
súťažných podkladoch a v jeho prílohách, tak aj vo výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ v prípravnej fáze verejného obstarávania nevyužil v zmysle § 25 zákona
o verejnom obstarávaní prípravné trhové konzultácie pred vyhlásením verejného obstarávania,
a teda nevytvoril predpoklady pre vznik konfliktu záujmov (§ 23 zákona o verejnom obstarávaní),
ktoré by mohli obmedziť účasť konzultujúcej firmy (konzultujúcich firiem) vo verejnom
obstarávaní, alebo vytvoriť predpoklady na narušenie hospodárskej súťaže.
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ČASŤ A1.
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
_________________________________________________________________________________________

ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA § 7 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č.
343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSATRÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“):
Názov verejného obstarávateľa: Obec Kračúnovce
Sídlo: Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce
Štatutárny zástupca: František Mašlej
IČO: 00322181
DIČ: 2020777561
Tel.: 0918 465 717
E-mail: kracunovce@stonline.sk
Internetová stránka: www.kracunovce.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Mgr. Dávid Bosý, PhD., osoba poverená verejným obstarávaním
Mobil: 0905228066 , e-mail: bosy@arrpsk.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa:

Hlavný predmet činnosti:

Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný
obstarávateľ“ a „zákon o verejnom obstarávaní“)
všeobecné verejné služby

2. PREDMET ZÁKAZKY

Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky:

Tovary

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ,
konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj
ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

„Obstaranie odborných učební pre žiakov a
žiačky ZŠ Kračúnovce“

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane
požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných
podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob
určenia ceny.
.....................................................................................................................................................................................
Spoločný slovník obstarávania(CPV):
Hlavný slovník:
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Časť 1: Didaktické pomôcky

39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT

30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie

Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok

39160000-1 Školský nábytok

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky bola určená v súlade s § 6
zákona o verejnom obstarávaní ako cena bez dane z pridanej hodnoty na základe prieskumu trhu
uskutočneného oslovením potenciálnych dodávateľov a to v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Časť 1: Didaktické pomôcky

71 451,38 Eur bez DPH

Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT

9 272,73 Eur bez DPH

Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok

24 269,60 Eur bez DPH

3.
3.1

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti:

Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

3.2

Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu, dve alebo na všetky tri časti
zákazky.

4.
4.1

VARIANTNÉ RIEŠENIE
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

4.2

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5.
5.1

MIESTO A TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto plnenia predmetu zákazky: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01
Kračúnovce

5.2

Lehota dodania tovaru pre:

Časť 1: Didaktické pomôcky
do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy
Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT
do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy
Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok
do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy
6.
6.1

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov ŠF EÚ – Operačný program IROP – žiadosť
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6.2
6.3

7.
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

8.
8.1
8.2

8.3

8.4

kód ITMS č. 302021J123, zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov štátneho rozpočtu.
Na plnenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ neposkytne finančné preddavky ani
zálohové platby.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú podrobne špecifikované
v časti súťažných podkladov – B2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
TYP ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“)
podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení pre každú časť predmetu
zákazky samostatne.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky vo väzbe na časť
B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti B2. Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky sú pre uchádzača záväzné.
Uchádzač nemá právo v návrhu Kúpnej zmluvy meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia návrhu
zmluvy, ani za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým
obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými obchodnými
podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného
obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa
neviažu priamo na samotné plnenie zákazky. Kúpna zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými
podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi
predpismi.
V prípade, ak nebude verejnému obstarávateľovi doručené oznámenie o kladnom
výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom pomoci,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným
uchádzačom a verejné obstarávanie zruší.
LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK - PLATNOSŤ PONUKY
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.08.2019
V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, alebo bude začatá iná
kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa zákona
o verejnom obstarávaní, alebo ak nebude ukončený hodnotiaci proces predložených ponúk
a uvedené skutočnosti alebo iná objektívna skutočnosť neumožnia uzavrieť kúpnu zmluvu
v pôvodne stanovenej lehote viazanosti ponúk si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk.
Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým známych záujemcom
a uchádzačom, formou opravy údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj vo svojom profile na
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5484?page=1&limit=20&sort=ico&sortdir=ASC&ext=0&nazov=&ico=&obec=kračúnovce&month=&year=2018&text=
a
aj
prostredníctvom sw Josephine.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.

ČASŤ II.
9.
9.1

9.2

9.3

DOROZUMIEVANIE
MEDZI
VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM,
ZÁUJEMCAMI
A UCHÁDZAČMI
Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“)
medzi verejným obstarávateľom / záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v
ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v
týchto dokumentoch.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle
§ 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného
obstarávania.
Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
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9.4

9.5

9.6

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním
určený kontaktný e-mail / e-maily bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke
existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy.
Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej
komunikácií s verejným obstarávateľom.
Ak je odosielateľom informácie záujemca/ uchádzač, tak po prihlásení do systému a k
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a
potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s
funkcionalitou systému.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom
webovej
stránky
verejného
obstarávateľa,
resp.
v
systéme
JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com) a zároveň chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách
týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom
obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

10. VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1 Adresa
stránky,
kde
je
možný
prístup
k
dokumentácií
VO:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1017/summary.
10.2 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com
10.3 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge
10.4 V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli
systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.
10.5 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií v lehote na
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.
10.6 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením
námietok podľa § 170, ktoré sa doručujú listinne do podateľne v sídle verejného obstarávateľa.
10.7 Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Za včas doručenú
požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému
obstarávateľovi do systému JOSEPHINE v termíne najneskôr 4 pracovné dni pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o
vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie
vysvetlenia v lehote určenej zákonom.
10.8 Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia
zapracovali do svojich ponúk.

11.

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná.

ČASŤ III.
PRÍPRAVA PONUKY
12. REGISTRÁCIA / VYHOTOVENIE PONUKY
12.1 Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za
úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok
stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
12.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa
požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.
12.3 Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
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https://josephine.proebiz.com/
12.4 Ponuka je do systému JOSEPHINE vložená vo chvíli dokončenia spracovania obálky (priebeh
spracovávania systém znázorňuje percentami vedľa príslušného tlačidla). Vloženie ponuky
systém potvrdí hláškou „Uložené“ a samotná ponuka sa zobrazí v záložke Ponuky a žiadosti.
Predloženú ponuku vidí uchádzač zobrazenú v záložke Ponuky a žiadosti s dátumom vloženia.
Po úspešnom nahratí ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný
informatívny e-mail s informáciou o podanej ponuke, a to na e-mailovú adresu užívateľa
uchádzača, ktorý ponuku nahral.
12.5 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť požadované doklady a
dokumenty tvoriace obsah ponuky naskenované (odporúčaný formát je „PDF“).
13. JAZYK PONUKY
13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).
13.2 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.
14. CENY A MENA UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená
v eurách.
14.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena
bude stanovená ako cena dohodou zmluvných strán (ďalej len „ zmluvná cena“).
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
15.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
15.3.2 výška DPH,
15.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
15
ZMLUVNÁ CENA UVÁDZANÁ V PONUKE
15.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť spracovaná podľa časti súťažných podkladov B1. Opis
predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a B2. Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky.
15.2 Je výhradnou povinnosťou záujemcu/uchádzača, aby sa dôsledne oboznámil s výzvou na
predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi a všetkým dokumentmi poskytnutými verejným
obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo
realizáciu diela.
15.3 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov v čase predkladania
ponuky. V prípade, že záujemca/uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny jeho
nárok na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a/alebo opomenutí jeho povinností.
16

ZÁBEZPEKA
Zábezpeka sa nepožaduje.

17
OBSAH PONUKY – NÁLEŽITOSTI PONUKY
17.1 Obsah ponuky ako aj jej náležitosti sú záväzné pre každú ČASŤ predmetu zákazky
samostatne. V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viac častí, doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 17.2.5 predkladá iba v obálke s ponukou pre Časť
s najnižším poradovým číslom, ktorú uchádzač predkladá.
17.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam predložených
dokladov (obsah ponuky), v ktorom uvedie súpis dokumentov predložených v ponuke
s uvedením čísla strany, kde sa daný dokument nachádza. Nepredloženie obsahu a čísla strán
v ponuke nezakladajú dôvod na vylúčení ponuky uchádzača. Predložená ponuka uchádzača
musí obsahovať doklady nižšie uvedené:
17.2.1 Identifikačné údaje uchádzača dôverné (v závislosti na ktorú časť predkladá
ponuku). Príloha č. 1 Formulár – predloženie ponuky – vzor v časti súťažných
podkladov C. Prílohy.
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17.2.2

V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene
uchádzača iná osoba, tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj
príslušnú plnú moc. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov a jej ponuku
podpíše(u) na základe dohody o plnomocenstve len niektorý(í) z jej členov, tak
ponuka musí taktiež obsahovať aj príslušnú plnú moc pre určeného člena skupiny.

17.2.3

Dohoda uzavretá medzi členmi skupiny dodávateľov, ak ponuku predkladá
skupina
dodávateľov. Predmetom dohody bude vyhlásenie každého z členov skupiny, že
zotrvá
v skupine dodávateľov počas celej lehoty postupu zadávania zákazky
a v prípade, ak bude ponuka skupiny prijatá, vytvorí právny vzťah z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dohoda musí
byť predložená v rovnopise a podpísaná osobami oprávnenými konať za každého
člena skupiny. Súčasťou ponuky musí byť osobitné písomné splnomocnenie pre
člena skupiny dodávateľov – lídra skupiny pre účely komunikácie s verejným
obstarávateľom a právnych úkonov v mene skupiny dodávateľov v celom procese
verejného obstarávania. Úkony splnomocneného lídra za skupinu dodávateľov budú
voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

17.2.4

Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača o informáciách označených za dôverné
(v závislosti na ktorú časť predkladá ponuku) v ponuke uchádzača, vzor v časti
súťažných podkladov C. Príloha.

17.2.5

Potvrdenia, doklady a dokumenty prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, určené
verejným obstarávateľom a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo
Vestníku VO č. 187/2018 zo dňa 20.09.2018 zn. 13168-WYT a podľa časti súťažných
podkladov A2. Podmienky účasti uchádzačov.

17.2.6

Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
•

•

•
•

Príloha č. 6 Návrh kúpnej zmluvy (v závislosti na ktorú časť predkladá ponuku),
v ktorom obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s obchodnými podmienkami,
stanovenými verejným obstarávateľom v časti súťažných podkladov B2.
Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky a v návrhu kúpnej zmluvy
– podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria (v závislosti na ktorú časť predkladá
ponuku) - údaj podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý bude
zverejnený na otváraní ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na
plnenie kritéria predložili na formulári, vzor v časti súťažných podkladov C.
Prílohy.
Príloha č. 5 Výpočet Zmluvnej ceny (v závislosti, na ktorú časť predkladá
ponuku) - formulár v časti súťažných podkladov C. Prílohy.
Príloha č. 3 Technická špecifikácia (v závislosti na ktorú časť predkladá
ponuku) – vyplnená tabuľka, formulár v časti súťažných podkladov C. Prílohy.

18
NÁKLADY NA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2 Ponuky, doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa počas
plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie z použitého postupu verejného obstarávania za účelom archivácie.

ČASŤ IV.
PREDKLADANIE PONUKY
19
UCHÁDZAČ
19.1 Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
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19.2 Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Uchádzač môže predložiť len
jednu ponuku.
19.3 Hospodárskym subjektom podľa bodu 19.1 a 19.2 je fyzická osoba, právnická osoba alebo
skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená na dodanie predmetu zákazky.
19.4 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom
skupiny dodávateľov.
19.5 V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ
bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom
zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi
sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení
súkromného práva.
19.6 Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických
alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený
za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou
časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky
združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp.
dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov,
musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu
uzatvárania kúpnej zmluvy.
20
VYHOTOVENIE A PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
20.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na
webovej adrese: https://josephine.proebiz.com, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa
požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť predložená v
čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
20.3 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.
20.4 Uchádzač má možnosť registrovať/autentifikovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla aj
pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom
(eID).
20.5 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je
možné urobiť dvoma spôsobmi:
- v systému JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho
preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V
systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorej pomocou eID registruje štatutár danej
spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod., alebo
- alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je min.
4 pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.
20.6 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
20.7 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com
20.8 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované
naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných
podkladoch, a vyplnenie elektronického formulára s celkovou cenou za predmet zákazky
a pripojenie vyplneného formulára Výpočet zmluvnej ceny, ktorý bude obsahovať rovnaký návrh
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.
20.9 Uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný predmet zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená
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do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (pri
vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Celková cena (kritérium hodnotenia)“).
20.10 Uchádzač zároveň nahrá do systému aj vyplnený formulár Výpočet zmluvnej ceny vo formáte
xls, ktorý bude obsahovať rovnaký návrh na plnenie kritéria vložený do systému.
21
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.1 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje
fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente,
kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so
spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia
riadneho postupu verejného obstarávania.
21.2 Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky,
jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
21.3 Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21.4 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie
aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v
predloženej ponuke podľa zákona č. č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď
ponuku predkladá skupina dodávateľov.
22
MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
22.1 Ponuky musia byť doručené elektronicky do systému https://josephine.proebiz.com v lehote na
predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.
22.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
23
DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom
funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej
ponuky (kliknutím na tlačidla „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

ČASŤ V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
24
OTVÁRANIE PONÚK
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste a čase uvedenom vo výzve na
predkladanie ponúk.
24.2 Verejný obstarávateľ otvorí ponuky v poradí ako budú doručené. Následne otvorí ponuky
doručené na jednotlivé časti.
24.3 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie.
24.6 Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami
za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
24.7 Komisia overí neporušenosť predložených ponúk a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla,
miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií,
ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú;
24.8 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr
do piatich dní odo dňa otvárania ponúk odoslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením
zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien alebo názvu, sídiel, miest podnikania alebo
adries pobytov uchádzačov a ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom,

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určených verejným obstarávateľom.
25 VYHODNOTENIE PONÚK
25.1 Verejný obstarávateľ Verejný uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení
ponúk.
25.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí
správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači v ponuke a to podľa § 53 zákona
o verejnom obstarávaní.
25.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa bodu 26.2 a to v za každú časti predmetu zákazky
samostatne.
25.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
25.5 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené
skutočnosti podľa § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
25.6 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií/a na
vyhodnocovanie ponúk uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti
A.3 Kritériá/um na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk/pravidlá ich uplatnenia
týchto súťažných podkladov. Komisia po vyhodnotení ponúk zostaví poradie.
25.7 Komunikácia medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom počas vyhodnotenia ponúk a
vyhodnotenia splnenia podmienok účasti bude zabezpečená podľa bodu 9. týchto súťažných
podkladov.
26 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
26.1 Verejný obstarávateľ uplatní ustanovenia § 114 ods. 9 zákona, t.j. verejný obstarávateľ
uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o VO, po vyhodnotení
ponúk podľa § 53 zákona o VO.
26.2 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 25.1 a to v
každej časti predmetu zákazky samostatne.
26.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti
podľa § 40 ods. 6 a násl. zákona o verejnom obstarávaní.

ČASŤ VI.
DÔVERNOSŤ INFORMÁCII VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
26
DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
26.1 Verejný obstarávateľ zachová mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách označených
ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. Na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti
považuje za dôverné.
26.2 Za dôverné informácie pre účely verejného obstarávania je možné označiť výhradne obchodné
tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely,
spôsob výpočtu ceny jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak
aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie zákona
o verejnom obstarávaní ukladajúce povinnosť verejnému obstarávateľovi oznamovať či zasielať
Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce
verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa citovaného zákona
a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
26.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

ČASŤ VII.
PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY
27
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
27.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný
obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom
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mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
27.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 28.1. a po
odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení
verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách
a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
28
UZAVRETIE ZMLUVY
28.1 Verejný obstarávateľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy (pre každú časť samostatne) bude
postupovať v súlade s ust.§ 56 zákona o verejnom obstarávaní.
28.2 Uzavretá kúpna zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
28.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený
verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. Takáto ponuka je pre verejného
obstarávateľa neprijateľná.
28.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. (Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektor upravuje
predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
28.5 Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy o dielo predložil
Zoznam subdodávateľov podľa bodu 30.2. tejto časti súťažných podkladov.
28.6 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej
sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu
pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly bude
kladný, verejný obstarávateľ pristúpi k podpisu kúpnej zmluvy, pre každú časť samostatne.
Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
29
INFORMÁCIA O SUBDODÁVATEĽOCH
29.1 Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli informácie
týkajúce sa subdodávateľov podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Táto skutočnosť
sa nevzťahuje na subdodávateľov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
29.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v kúpnej zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
(s výnimkou o dodávateľovi tovaru) a dôkaz o tom, že sú oprávnení dodávať tovar v rozsahu
subdodávky.
29.3 Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že podľa § 41 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní v časti B2. súťažných podkladov – Obchodné podmienky na dodanie
predmetu zákazky verejný obstarávateľ stanovuje povinnosť uchádzača oznámiť akúkoľvek
zmenu údajov o subdodávateľovi a pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť uchádzača
oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
30
30.1

ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastane jedna z podmienok
uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bezodkladne
upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením
dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

31
GENERÁLNA KLAUZULA
31.1 Skutočnosti a situácie, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými
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ustanoveniami zákona č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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ČASŤ A2.
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
_________________________________________________________________________________
_
Informácie týkajúce sa splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ uviedol vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného
obstarávania (ODDIEL III. Časť III.1.) č. 187/2018 zo dňa 20.09.2018 zn. 13168-WYT.

ČASŤ A3.
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO
VYHODNOTENIA
_________________________________________________________________________________
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe stanoveného kritéria.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk podlimitnej zákazky platí pre každú časť samostatne.
1.
1.1

Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH
Kritérium zmluvná cena celkom v Eur s DPH – musí zahŕňať všetky náklady súvisiace
s dodaním predmetu zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky a obchodnými podmienkami
(časť B1. a B2. súťažných podkladov).

2.
2.1

Spôsob vyhodnotenia ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom
s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa zmluvnej ceny vzostupne od 1 po „x“,
pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na plnenie kritéria predložili na formulári
podľa prílohy časti súťažných podkladov C. Prílohy.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené.
Pri vyhodnotení ponúk sa nepoužije elektronická aukcia.

2.2
2.3
2.4
2.5
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ČASŤ B1.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A SPÔSOB URČENIA CENY
_________________________________________________________________________________

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom
rozsahu:

Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Podrobná špecifikácia: Časť 1: Didaktické pomôcky
NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Interfejs na zber dát s
príslušenstvom

ks

1

SW k iterfejsu - multilicencia

ks

1

sada

1

Sada senzorov pre fyziku učiteľ

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
Minimálne požiadavky – zobrazovacia
jednotka pre učiteľa komaptibilná so sadou
senzorov pre fyziku - učiteľ. Zobrazovacia
jednotka má obsahovať min. 3 ks základných
senzorov ( min. senzor teploty, senzor
osvetlenia, senzor napätia), pamäť jednotky
na min 5 experimentov, možnosť merania bez
pripojenia ka dataloggeu alebo inému
interfejsu, možnosť ukladania dát priamo v
senzoroch, následne možnosť offline exportu
do riadiacej jednotky. Možnosť bezkáblového
spájania reťazcov v ľubovoľnom poradí,
možnosť
diaľkového
(bezdrôtového)
ovládania jednotlivých senzorov alebo
raeťazcov senzorov. Merané veličiny má byť
možné zobrazovať a spracovávať priamo v
zobrazovacej jednotke, na monitore počítača
alebo na interaktívnej tabuli.
Softvérové školské vzdelávacie prostredie
pracujúce min. pod operačným systémom
Windows, kompatibilné s interfejsom,
integrujúce meranie hodnôt
chemických
veličín (min. teplota, pH, koncentrácia O2,
koncentrácia CO2, rádioaktívne žiarenie)
spracovanie a zobrazenie nameraných hodnôt
v tabuľkách a v grafoch, modelovanie a
tvorbu interaktívnych animácií prepojených
na reálne deje snímané senzormi. Súčasťou
majú byť minimálne inštruktážne aktivity pre
učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6.
až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v
digitálnej forme. Multilicencia softvéru v
slovenskom a anglickom jazyku, platnosť
multilicencie má byť nie na menej ako 5
rokov.
Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs
na zber dát má obsahovať minimálne tieto
senzory:, 1ks senzor teploty, 1 ks senzor
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Učiteľská termodynamická
sada

sada

1

Laboratórny podnos

sada

1

Sada pre termodynamiku s
príslušenstvom

sada

1

Učiteľská mechanická sada

sada

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
osvetlenia, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor
prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor
zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu,
1 ks senzor teploty (termočlánok), 1 ks senzor
vlhkosti, 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks
optická brána, 1 ks senzor rádioaktívneho
žiarenia, 1 ks senzor zvuku.
Učiteľská termodynamická sada vrátane
statívového stojana má byť využiteľná aj s
interfejsom pre senzory. Sada má obsahovať
minimálne 40 komponentov a má umožňovať
prezentovať minimálne tieto experimenty na
šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia
teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť
pevných látok, zmena objemu kvapalín,
zmena objemu vzduchu pri konštantnom
tlaku, zmena tlaku pri konštantnom objeme,
vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla,
tepelná izolácia a experimenty na zmeny
skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín,
pevných látok, teplota topenia, chladiaca
zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu,
destilácia.
Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa jeden podnos v rozmere min. 400x300x40
mm a druhý podnos s minimálnym rozmerom
250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou min.
do 50°C a chemickou odolnosťou minimálne
pre materiály PS.
Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks
propan-butanový plynový horák s ventilovou
náhradnou náplňou s 230 g propan-butánovej
zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 ks
Joulového kalorimetra s 3 špirálami a 2 ks
laboratórnych liehových teplomerov s
rozsahom od -20°C so +110°C, so silikónovým
dielom proti samovoľnému pohybu.
Učiteľská
mechanická
sada
obsahuje
komponenty, ktoré sú využiteľné s
interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45
komponentov a umožňuje prezentovať 25
experimentov z mechaniky: (meranie dĺžky
metrom a posuvným meradlom, objem
pevných a kvapalných látok, objem plynov,
meranie
času,
matematické
kyvadlo,
hmotnosť a jednotka hmotnosti, hustota
pevných látok, hustota kvapalín, tiažová sila,
meranie sily, Hookov zákon, smer sily a
pôsobisko sily, skladanie síl, paralelogram,
skladanie
troch
síl,naklonená
rovina,
rozloženie síl na naklonenej rovine, trecia sila,
určenie koeficientu trenia, dvojramenná páka,
model dvojramennej váhy, jednoramenná
páka, pevná kladka, voľná kladka, jednoduchý
kladkostroj)
Všetky komponenty sú
prispôsobené na to, aby z nich bolo možné
zostaviť pokusy na magnetickej tabuli.
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NÁZOV

Multifunkčný model
mechanického auta

Merná Požadované
jednotka množstvo

ks

1

Sada objem a hmotnosť

sada

1

Sada kladiek s
príslušenstvom

sada

1

Kvapalinový baroskop s
príslušenstvom

ks

1

Ručná výveva s
príslušenstvom

ks

1

sada

1

Učiteľská optická sada

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
Učebná pomôcka určená na znázornenie
princípov mechaniky. Kovové fyzikálne
autíčko umožňuje meranie dĺžky telesa,
demonštruje
treciu
silu,
princíp
rovnoramennej aj nerovnoramennej páky,
jednoramennej
páky,
priamočiareho
zrýchleného aj spomaleného pohybu,
priemernej rýchlosti, potenciálnej energie,
hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily,
mechanickej práce, výkonu, premena
polohovej energie na pohybovú, kladky a
dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je
videomanuál v slovenčine.
Sada obsahujúca min. 17 ks komponentov
využiteľných s interfejsom na zber dát. Sada
má obsahovať minimálne 7 ks silomerov
minimálne z rozsahu 0,2-100N, materiál plast,
kovová pružina, 1x balenie 4 ks kovových
valcov pre pokusy s hustotou, materiál min.
Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer min. 25
mm, 1x balenie 6 ks rôznych materiálov na
určenie hustoty vážením, materiál min.
Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, min. rozmer 10x10x10
mm.
Min. špecifikácia - sada kladiek má obsahovať
minimálne súpravu kovových kladiek na
stojane, ktoré majú byť využiteľné s
interfejsom pre senzory a majú obsahovať
minimálne: oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm,
1 ks dvojsvorka, 1 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks
pripevňovaciu skrutku, 1ks stojan s
podstavcom s variabilnou možnosťou
upevnenia kladiek, 1ks silomer s citlivosťou
0,2 N, sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 100g,
200g, 500g)
Min. špecifikácia - zariadenie má slúžiť na
vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie
má obsahovať minimálne senzor, s
priemerom 50 mm, otočný okolo svojej osi,
upevnený na stojane, plastovú tyč s dielikmi
po 50 mm, manometer v tvare U, 2 x 10 cm,
na podstavci, s vodným stĺpcom maximálne
do 200 mm, tlakomer s vodnou náplňou a
kadičku.
Min. špecifikácia - školská edukačná súprava
pre pokusy vo vákuu. Súprava má obsahovať
min. 10 častí, vrátane ručnej vývevy a má byť
dodaná v prenosnom obale.
Učiteľská optická sada má obsahovať
minimálne 28 komponentov a umožňovať
prezentovať minimálne tieto experimenty:
odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny
odraz, geometrická konštrukcia obrazu
pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého
ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia
základných optických prístrojov, fotoaparát,
ďalekohľad a pod. Minimálne zloženie
súpravy: 15 ks optických komponentov
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Učiteľská sada na miešanie
farieb

sada

1

Učiteľská elektromagnetická
sada

sada

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a
rozptyliek, optické hranoly, zrkadlo rovinné,
vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB
filtrov, difrakčná mriežka) sadu minimálne 7
ks
laminovaných
pracovných
listov
magnetických, formát A3 s popisom v
slovenskom jazyku, manuál a zbierku
minimálne 22 úloh v slovenskom jazyku, 1 ks
magnetická tabuľa minimálne formátu A2 s
opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov (1x
532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým
prepínaním lúčov, 3 ks samostatných
čiarových laserov s možnosťou vzájomného
prepojenia DC prepojovacími káblami, 5
lúčový zdroj aj samostatné čiarové lasery
musia spĺňať požiadavky na triedu
bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06,
k zdroju a k laserom je potrebné predložiť
vyhlásenie o zhode a protokol s reálne
nameranými hodnotami výkonu jednotlivých
lúčov – splnenie požiadavky na zaradenie do
triedy bezpečnosti 2 podľa STN EN 608251:2008-06, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj
bieleho svetla integrovaný do zdroja
paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať
rozklad svetla po prechode hranolom.
Učiteľská sada na demonštráciu miešania
farieb a základných vlastností svetla a
svetelných zdrojov pomocou LED diód.
Minimálny obsah súpravy: 1x sada rôznych
svetelných zdrojov integrovaných do jedného
celku (štvorcový RGB displej obsahujúci
minimálne
36
ks
LED
(3x12
ks)
monofarebných diód, regulácia jednotlivých
RGB farieb ťahovým potenciometrom, 1x
klasická žiarovka, 1x neónová trubica), sada
min. 5 ks farebných a difúznych filtrov, sada
min. 10 ks žiackych spektroskopov, 1x
bezpečné napájanie 12V DC, 1x zbierka úloh v
slovenskom jazyku. Súprava umožňuje
vykonanie minimálne týchto experimentov:
aditívne a subtraktívne skladanie farieb,
rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne
zložky rôzne spôsoby vytvárania bieleho
svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov
svetla pomocou spektroskopov.
Učiteľská
elektromagnetická
sada
je
využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada
obsahuje 30 komponentov (minimálne tieto:
kyvadlová tyč dĺžky 230mm, waltenhoferova
platňa, krátky kontakt na bežci, dlhá listová
pružina v dĺžke 300mm, jazýčkové relé,
násuvná miska zvončeka, kladivko na bežci,
vodič s dvomi kolíkmi dĺžka 30mm, hliníkový
valček, lenzov krúžok, dlhý kontatk na bežci,
hliníkový vodič s kolíkom dĺžka 200mm a
priemer 6mm, vložka do cievky, cievka 150
závitov a priemer 70mm, napájací mostík
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Prístroj na výrobu vysokého
DC napätia

ks

1

Prístroj na indikáciu napätí s
príslušenstvom

ks

1

Vizualizér

ks

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
92x20x20mm, bicyklové dynamo, vidlica s
ložiskovými hrotmi, stupnica na tyči, zásuvný
ukazovateľ, model hliníkového mikrofónu,
valcová prižina 10N, krokosvorka, sada
vodičov a nevodičov, vodivá páska v dĺžke 5m,
štvorcové magnety pár 28x28x18mm, železné
jadro 92x28x28mm, U-jadro z trafo plechov
105x110x30mm,
železné
jadro
105x28x28mm, I-jadro z trafo plechov
105x30x29mm, veľká upínacia skrutka a
ďalšie komponenty v sade) a umožňuje
prezentovať 50 experimentov z elektriny,
elektrostatiky a magnetizmu, napr. tieto:
Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče,
sériové a paralelné zapojenie zdrojov a
spotrebičov, pevný a pohyblivý spínač,
Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie
elektriny v kvapalinách, elektromagnet, relé,
zvonček, meranie elektrických veličín,
elektrický náboj, polarita el. náboja,
elektrostatické sily, princíp a model
elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia
blesku, pohyb guličky medzi dvomi nabitými
platňami, princíp kopírovacieho stroja,
elektrostatický zvonček, elektromagnetická
indukcia, merania na transformátore a model
eletrodynamického meracieho systému.
Prístroj
na
výrobu
veľmi
vysokých
jednosmerných napätí pri elektrostatických
pokusoch. Minimálne požiadavky: prístroj má
byť elektrický aj manuálny. Napájanie:
nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový
rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm iskry.
Priemer konduktorovej gule min. 27 cm,
ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia
konduktorová guľa na stojane, elektrické
pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.
Prístroj na pokusy v elektrostatike na
indikáciu napätí. Prístroj má byť umiestnený v
kovovej skrinke so zemniacou zdierkou,
obojstranne zakrytý sklom, má mať
priehľadnú orientačnú stupnicu a minimálny
rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm.
príslušenstvom k prístroju má byť byť
ebonitová tyč.
Minimálna špecifikácia: prenosný vizualizér s
flexibilným ramenom s kamerou min. 8 MPx
HD s LED osvetlením. Vizualizér má byť
pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu
zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor)
s pomocou kamery a VGA alebo HDMI káblov.
Min. technické parametre: 8 MPx, 20X zoom
(4x Optický / 5x Digitálny), Video: 30
snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p
(HDMI), vyváženie bielej: auto/manuál,
manuálna korekcia jasu, zabudovaná pamäť s
kapacitou min. 400 fotografií, doplnkové
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NÁZOV

Interfejs na zber dát s
príslušenstvom

Merná Požadované
jednotka množstvo

ks

4

Sada senzorov pre fyziku žiak

sada

4

Sada žiackych
termodynamických súprav

sada

6

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90°
krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie
obrazu, konverzia na ČB snímku, konverzia
pozitív/negatív.
Min.
výstupy
1xVGA,
1xHDMI, 2x USB port(1xhost, 1xslave), 1x
konektor na pripojenie do siete LAN, napájací
konektor DC 5V. Vizualizér má mať
zabezpečenie proti krádeži a diaľkové
ovládanie. Súčasťou vizualizéra má byť
laserové
ukazovadlo.
Max.
hmotnosť
zariadenia má byť 1,3 kg.
Minimálne požiadavky – zobrazovacia
jednotka pre učiteľa komaptibilná so sadou
senzorov pre fyziku - učiteľ. Zobrazovacia
jednotka má obsahovať min. 3 ks základných
senzorov ( min. senzor teploty, senzor
osvetlenia, senzor napätia), pamäť jednotky
na min 5 experimentov, možnosť merania bez
pripojenia ka dataloggeu alebo inému
interfejsu, možnosť ukladania dát priamo v
senzoroch, následne možnosť offline exportu
do riadiacej jednotky. Možnosť bezkáblového
spájania reťazcov v ľubovoľnom poradí,
možnosť
diaľkového
(bezdrôtového)
ovládania jednotlivých senzorov alebo
raeťazcov senzorov. Merané veličiny má byť
možné zobrazovať a spracovávať priamo v
zobrazovacej jednotke, na monitore počítača
alebo na interaktívnej tabuli.
Sada senzorov fyzika - žiak - sada má byť
kompatibilná s interfejsom na zber dár. Sada
má obsahovať minimálne tieto senzory: 2 x
sada prepojovacích káblikov (1 sada 4ks), 1 ks
žiacky senzor prúdu (do 12,5 mA), 1 ks senzor
vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový,
1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks
senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty
(termočlánok), 1 ks senzor magnetického
poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor zvuku.
Sada pre skupinu max. 4 žiakov.
Sada dvoch žiackych termodynamických
súprav využiteľná s interfejsom pre senzory je
dodávaná v stabilnom plastovom boxe. Každá
sada obsahuje 22 komponentov (2 ks liehové
teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C, 1 ks
teplomer bez stupnice, bimetalový pás
20x160
mm,
rozptylovú
mriežku
s
keramickým stredom s priemerom 80 mm,
odmerný valec 100ml plast, teleso pre
tepelné žiarenie pár - biele, čierne, vosková
ceruzka,2 ks hadica 100cm ohybná, 2 ks rúrka
s priemerom 8mm a dĺžkou 200mm akrylová,
zahnutá ihla, prietokové špirály, držiak pre
silomer a skúmavky, voskové pásiky, rúrka
priemer 8/5mm dĺžka 80mm sklo, kadička
vysoká 250ml sklo, erlenmeyerova banka
100ml,2 ks skúmavka 16x160m sklo, lampový
olej 50ml vo fľaši s kvapadlom, tiosíran sodný
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Sada tácok - fyzika

sada

6

Skupinová sada pre
termodynamiku s
príslušenstvom

sada

6

Sada žiackych mechanických
súprav

sada

4

ks

4

sada

4

Multifunkčný model
mechanického auta

Sada objem a hmotnosť

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
200g, prášková farba červená 20g a ďalšie
komponenty v sade) súčasťou súpravy je
statív s podstavou, tyč s dĺžkou 350 mm. So
súpravou je možné vykonať 12 experimentov
ako napr.: model teplomera, na čo sa používa
teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné
žiarenie, absorbcia tepelného žiarenia,
vedenie tepla, vedenie tepla vo vode,
deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena
objemu plynov, výroba pary teplom, chladiaca
zmes, teplota varu. Sada súprav je určená pre
skupinu 2- 4 žiakov.
Sada tácok k laboratórnemu pracovisku má
obsahovať minimálne 8 ks tácok v zložení - 4
ks
tácok
s
minimálnym
rozmerom
400x300x40mm a 4 ks tácok s min. rozmerom
250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou min.
do 50°C a chemickou odolnosťou minimálne
pre materiály PS. Sada pre skupinu max. 4
žiakov.
Skupinová sada pre termodynamiku obsahuje
2 ks propan-butanových plynových horákov s
ventilovou náhradnou náplňo 230 g propanbutánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej
nádržke, 2 ks Joulových kalorimetrov s 3
špirálami a 4 ks laboratórnych liehových
teplomerov s rozsahom od -20°C do +110°C,
so silikónovým dielom proti samovoľnému
pohybu. Sada pre skupinu 2-4 žiakov.
Sada dvoch žiackych mechanických súprav
využiteľná so školským interfejsom pre
senzory obsahuje 34 komponentov (2x kladka
s háčikom, 2x oceľová pružina, 8x závažie,
2xpáka, 2x nylonová šnúrka, 2x silomer, 2x
trecie teleso, 4x pákové ramená, 4x plasotvé
kolieska, 6x plastové držiaky), ktoré umožňujú
vykonanie týchto experimentov z mechaniky:
pôsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie
sily,
stabilita,
ťažisko,
rovnováha
dvojramennej páky, dvojramenná páka,
jednoramenná páka, mincier, pevná kladka,
pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj,
naklonená rovina. Sada pre skupinu 2- 4
žiakov.
Učebná pomôcka určená na znázornenie
princípov mechaniky. Fyzikálne autíčko má
umožňiť
meranie
dĺžky
telesa,
má
demonštrovať
treciu
silu,
princíp
rovnoramennej aj nerovnoramennej páky,
jednoramennej
páky,
priamočiareho
zrýchleneho aj spomaleného pohybu,
priemernej rýchlosti, potenciálnej energie,
hybnosti telesa, Newtonovho zákona sily,
mechanickej práce, výkonu, premena
polohovej energie na pohybovú, kladky a
dvojitého kladkostroja. Pomôcka pre skupinu
max. 4 žiakov.
Sada obsahujúca min. 34 ks komponentov
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Sada kladiek s
príslušenstvom

sada

4

Kvapalinový baroskop s
príslušenstvom

sada

4

Ručná výveva s
príslušenstvom

sada

4

Sada žiackych optických
súprav

sada

4

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
využiteľných s Interfejsom na zber dát má
obsahovať minimálne 14 ks silomerov
minimálne z rozsahu 0,2-100N, materiál plast,
kovová pružina, 2x balenie 4 ks kovových
valcov pre pokusy s hustotou, materiál min.
Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer min. 25
mm, 2x balenie vzoriek 6 ks rôznych
materiálov na určenie hustoty vážením,
materiál min. Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, min.
rozmer 10x10x10 mm. Sada pre skupinu max.
4 žiakov.
Sada kladiek má obsahovať minimálne
súpravu kovových kladiek na stojane, ktoré
majú byť využiteľné s interfejsom pre senzory
a majú obsahovať minimálne: 2x oceľové tyče
40cm, 25cm, 70cm, 2 ks dvojsvorka, 2 ks hák,
2 ks povraz 3 m, 2 ks pripevňovaciu skrutku,
2ks stojan s podstavcom s variabilnou
možnosťou upevnenia kladiek, 2ks silomer s
citlivosťou 0,2 N, 2x sadu závaží (5g, 10g, 20g,
50g, 100g, 200g, 500g). Sada pre skupinu
max. 4 žiakov.
Min. špecifikácia - zariadenie má slúžiť na
vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. Balenie
má obsahovať minimálne senzor, s
priemerom 50 mm, otočný okolo svojej osi,
upevnený na stojane, plastovú tyč s dielikmi
po 50 mm, manometer v tvare U, 2 x 10 cm,
na podstavci, s vodným stĺpcom maximálne
do 200 mm, tlakomer s vodnou nápňou a
kadičku. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.
Min. špecifikácia - školská edukačná súprava
pre pokusy vo vákuu. Súprava má obsahovať
min. 10 častí, vrátane ručnej vývevy a má byť
dodaná v prenosnom obale. Sada pre skupinu
max. 4 žiakov.
Sada žiackych optických súprav pre skupinu
žiakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch,
pričom každá umožňuje vykonanie týchto
experimentov: odraz a lom svetla (snellov
zákon),
totálny
odraz,
geometrická
konštrukcia obrazu pomocou význačných
lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby
oka a korekcie, funkcia základných optických
prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Každá
súprava obsahuje 11 ks modelov optických
komponentov (spojok a rozptyliek), optický
hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks
svetelný čln, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks
laminovaných pracovných listov formát A3 s
popisom v slovenskom jazyku, manuál,
zbierku 22 úloh v slovenskom jazyku a 1 ks
zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635
nm)
s
elektronickým
prepínaním
predvolených lúčových pozícií, 3 lúčový zdroj
spĺňa požiadavky na triedu bezpečnosti 2
podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju je
priložené vyhlásenie o zhode a protokol s
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Žiacka elektrotechnická
súprava

sada

4

Sada žiackych
elektromagnetických súprav

sada

4

Sada zdrojov bezpečného
napätia a prúdu

sada

4

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
reálne nameranými hodnotami výkonu
jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x
zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja
paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať
rozklad svetla po prechode hranolom. Sada
pre skupinu 2- 4 žiakov.
Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s
interfejsom pre senzory obsahuje 10
komponentov (spojovacia doska, 5 ks
spojovacie vodiče rôzne dĺžky, nádoba na
elektrolýzu, sada 9ks elektród, žiarovka
2,5V/0,2A E10, žiarovka 10V/0,05A E10,
poistkový
drôt
priemer
0,1mm,
konštantánový drôt priemer 0,2mm, medený
drôt priemer 0,2mm, krokosvorka s kolíkom a
ďalšie komponenty v sade), ktoré umožňujú
vykonať tieto experimenty: zostavenie
elektrického obvodu, elektrický obvod so
spínačmi, vodič a nevodič, vedenie prúdu v
kvapalinách, elektrický odpor, tepelný,
magnetický a chemický efekt v elektrickom
prúde, elektromagnet, sériové a paralelné
spojenie elektrického obvodu. Súčasťou
súpravy je ručný generátor. Sada pre skupinu
2- 4 žiakov.
Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s
interfejsom pre senzory obsahuje 4 súpravy s
celkovým obsahom 80 komponentov, pričom
každá sada obsahuje týchto 20 kompenentov
(2 ks tyčový magnet priemer 10mm dĺžka
50mm, železné piliny v dóze, vreckový
kompas, guľa pre zemský magnetizmus, veľká
sonda magnetického poľa, banánik 4mm s
ihlou, 2ks podložka pre tyčové valcové
magnety, 4ks tyč so závitom pre vzájomné
zoskrutkovanie, puzdro pre magnet, 2ks
pólový plech 60x25mm, 10 ks kancelárske
spinky jedna s niťou a ďalšie komponenty v
sade). Súpravy umožňujú vykonať tieto
experimenty: magnetické materiály, sila
magnetov,
vzájomné
pôsobenie
magnetických polí, siločiary magnetického
poľa, vznášanie magnetov, magnetické pole
zeme, magnetický motor, polarizácia, model
elektroskopu. Sada pre skupinu 4 žiakov.
Sada min. 2 ks zdrojov stabilizovaného
napätia a prúdu s tromi integrovanými
okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule
nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením
prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny
3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC
jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením
1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti
preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD :
napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE
certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV.
Zdroje musia byť kompatibilné na zapojenie
do mobilných žiackych pracovísk. Sada pre
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NÁZOV

Prístroj na indikáciu napätí s
príslušenstvom

Merná Požadované
jednotka množstvo

ks

4

Súbor na robotické
programovanie

súbor

4

Dielenské meradlá s
príslušenstvom

sada

6

Ručné náradie s
príslušenstvom

sada

6

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
skupinu max. 4 žiakov.
Prístroj na pokusy v elektrostatike na
indikáciu napätí. Prístroj má byť umiestnený v
kovovej skrinke so zemniacou zdierkou,
obojstranne zakrytý sklom, má mať
priehľadnú orientačnú stupnicu a minimálny
rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm.
Príslušenstvom k prístroju má byť ebonitová
tyč. Prístroj pre skupinu max. 4 žiakov.
Triedna sada pre znázornenie využitia robotov
v priemysle a
v bežnom
živote.
Prostredníctvom WIFI alebo pripojením
robotického zariadenia do externého boxu,
umožňuje ovládať viacero robotických
zariadení
z jednej operačnej stanice.
Simulácia
výrobnej
linky.
Vizuálne
programovanie v slovenskom jazyku. Manuál
a videomanuál v slovenskom jazyku. Materiál
: Hliníková zliatina 6061, Inžiniersky plast,
rozsah pohybu 4 smerový, max váha
zdvíhaného objektu 0,45kg, dosah ramena
min 30cm, lineárna dráha, komunikačné porty
min USB,BT,WIFI
Súprava základných dielenských meradiel pre
techniku má minimálne obsahovať 12 ks
rôznych meradiel s minimálnou špecifikáciou:
Meradlo oceľové neohybné: šírka 23 mm,
hrúbka 0,8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter
drevený: min. 2 m, Zvinovací meter s
protišmykovou gumou, začiatok metra
obsahuje magnet, dĺžka min. 2 m, šírka min.
14 mm, Kružidlo rysovacie s tvrdenými
hrotmi, min. 190 mm, Digitálny hĺbkomer s
nosom: dieliky po 0,01 mm, rozsah min. 0-180
mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm:
dieliky po 0,01 mm, Uholník príložný pevný
200 mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve
stupnice, šírka min. 30 mm, rozsah 0-180°,
dĺžka min. 700 mm, Uhlomer s posuvným
ramenom: rozsah 0-180°, rozmer 130x250
mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah
min.150 mm, rozlíšenie 0,01 mm, presnosť
0,03 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah
min. 190 mm, rozlíšenie 0,055 mm.Dvojlúčový
laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč,
statív k laseru. Súčasťou sady má byť
videomanuál v slovenskom jazkyku.
Sada základného dielenského ručného
náradia má byť minimálne v zložení: 1x sada 5
ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 1x
sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z
toho brúsna časť v rozsahu 45 - 50 mm, typy:
nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4hranný), 1x sada 3 ks pilníkov na železo (300
mm, typy: guľatý, polguľatý, plochý), 1x sada
3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks
sekáčov (typy: priebojník 2.7x110 mm a
3.9x142 mm, sekáč 3.8x125 mm, sekáč
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NÁZOV

Akumulátorové náradie

Merná Požadované
jednotka množstvo

sada

6

Náradia pre elektroniku s
príslušenstvom

sada

6

Montážne náradie pre
vodoinštaláciu

sada

1

ks

1

Súprava základného

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
11x130 mm, sekáč 14.6x148 mm, jamkovač
3x120 mm), 1x sada 3 ks rôznych
profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada
5 ks klieští v obale v zložení: kombinované
125 mm, polguľaté rovné 125 mm, polguľaté
rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm,
štípacie bočné 115 mm, 1x kladivo gumené a
1x kladivo kovové so sklolaminátovou
rukoväťou (300 g), 1x sada klincov, 1x
ochranná podložka, 1x oceľové nitovacie
kliešte 255 mm, priemer 2,4-4,8 mm,
chrómované, 1x pákové nitovacie kliešte 280
mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce), 1x sada
500 nitov v rozsahu 3,2 – 4,8 mm, 1 ks pílka
gumený povrch rúčky a rámu, 1 ks pílka na
kov min. 295 mm, rukoväť drevená, 1 ks pílka
na drevo 300 mm, gumený povrch rúčky, 1 ks
plastová šablóna na rezanie uhlov min.
rozmer 290x140x65 mm, 1 ks malá pílka.
Príslušenstvo minimálne v zložení: 300 ks
vrutov miin. 3-5mm x 12-55mm, 300 ks
skrutiek, matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks
pílových listov na kov 300 mm, 500 ks klincov
rôzne druhy. Súčasťou sady má byť
videomanuál v slovenskom jazyku.
Akumulátorové
náradie
Minimálne
požadované parametre sú: Akumulátorová
vŕtačka / skrutkovač LI 12CD, 1 batéria 12V Liion 1,3Ah, krútiaci moment 14/21Nm, upínací
rozsah 0,8 - 10 mm, otáčky bez záťaže od 0 do
1350
ot./min
,
2
stupne,
Chod
doprava/doľava, dvojstupňová prevodovka,
manuál v slovenskom jazyku. Súčasťou
dodávky má byť náhradná Li batéria
Súprava základného ručného náradia pre
elektroniku.
Súprava
má
obsahovať
minimálne 7 ks skrutkovačov pre elektroniku
a to: PH0-2, ploché: 2,5-5,5mm so skúšačkou
v obale a 6 ks rôznych klieští pre elektroniku a
to minimálne 1 ks kombinované 118 mm, 1
ks štiepacie bočné 110 mm, 1 ks štiepacie
čelné 111 mm, 1 ks polguľaté rovné 120 mm,
1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1 ks odizolovacie
155 mm.
Montážne náradie pre vodoinštalatérske
práce v prenosnom obale. Sada má obsahovať
minimálne
12
ks
vodoinštalatérskych
nástrojov v zložení: hasák, sadu 7 ks vydlicovo
račnových kľúčov 8-19 mm, sadu 18 ks
skrutkovačov (-2-8 mm, PH00 - 2,TX5-10),
sadu na zváranie plastových trubiek PPR,
kliešte na delenie PPR trubiek, rezač rúrok 330 mm s ohrotovačom, pílku na železo, sadu 3
ks
náhradných
pílových
listov
kov
obojstranných min. 295 mm, teplovzdušnú
pištoľ, pilník, lepidlo, teflónovú pásku.
Súprava základného murárskeho, stavebného
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s
príslušenstvom

Mikrospájkovačka s
príslušenstvom

ks

6

Nožnice na strihanie plechu s
príslušenstvom

sada

6

Teplovzdušná pištoľ s
príslušenstvom

sada

6

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
a maliarskeho náradia pre učebňu techniky.
Súprava má obsahovať minimálne 1x hladítko
murárske kovové, 1x hladítko murárske
zubaté, 1x hladítko murárske plstené, 1x
naberačku murársku, 1x lyžicu murársku, 1x
hrable na betón, 1x šnúru murársku, 5x sadu
štetcov v zložení ploché, guľaté, zárohové s
drevenou rúčkou, 5x sadu brúsnych papierov
zloženú z minimálne 9ks brúsnych listov v
troch rôznych hrúbkach, 5x murársku
špachtľu, 1x maltovník min. 65l, 1x škrabák
drevený min. 380 x 180mm, 2 ks náhradné
brúsne plátno, 1 ks škrabák na porobetón
min. 240 x 80 mm, 1x sadu základného
stavebného spojovacieho materiálu zloženú
minimálne z komponentov: sada 300 ks
vrutov ,min. 3-5 mm x 12-55 mm , Sada 300
ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4 mm x 1225 mm mm, Hliníkové nity 500 ks, 3,2 - 4,8
mm x 12-25 mm, Tavné tyčinky 1000g,
polomer 5.5 mm, dĺžka 190mm, 1 ks tavná
pištoľ min. 170W, doba aktivácie max. 6 min.,
teplota 220 st.C, na tyčinky s polomerom 5.5
mm, 3 ks pílových listov na kov a drevo
obojstranné 300 mm, Sada 1000 ks klincov
rôzne druhy. Súčasťou sady má byť
videomanuál v slovenskom jazyku. Sada pre
dielňu.
Mikrospájkovačka
minimálne analógová
spájkovacia stanica s minimálnym výkonom 9
W a regulovateľnou teplotou v rozsahu min.
od 170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice
má byť 230V AC a napájacie napätie
spájkovačky maximálne 24V. Tvar hrotu je
požadovaný kužeľový s priemerom 2 mm.
Spájkovačka má mať krátky čas ohrevu a má
byť vhodná pre školské prostredie. Sada
základných pomôcok na spájkovanie má
obsahovať minimálne 250 g spájkovacieho
cínu hrúbky minimálne 1 mm a kolofóniu
minimálne 50 g, 1 ks odsávačku s dĺžkou min.
178 mm, hmotnosťou max. 60 g.
Sada nožníc na strihanie plechu s
príslušenstvom má minimálne obsahovať: 1ks
nožníc na strihanie plechu s minimálnym
prevodom do 1,1 mm a 1ks sady základného
pozinkovaného materiálu rôznej hrúbky v
rozmedzí od 0,55 mm do 0,7 mm, veľkosť
min. 200x300 mm.
Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na
zváranie plastov, sušenie, rozmrazovanie a
odstraňovanie starých náterov. Sada má
minimálne obsahovať pištoľ s dvoma
úrovňami výkonu - s minimálnym výkonom
900 W a teplotou minimálne 330°C. Druhá
úroveň s minimálnym výkonom 1600W a
teplotou 500°C, súčasťou sady majú byť
minimálne 3 ks náhradné trysky, sada
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NÁZOV

Vypalovačka do dreva

Merná Požadované
jednotka množstvo

ks

6

Zverák s príslušenstvom

sada

6

Nákova s príslušenstvom

ks

6

Sada univerzálnych meracích
prístrojov

sada

6

Sada na meranie spotreby el.
energie

sada

1

Sada na znázornenie
bezpečného využitia
elektrickej energie v
domácnosti

sada

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
zmršťovacieho materiálu pre elektrotechniku
a prenosný kufrík.
Vypaľovačka do učebne dreva, minimálne je
požadovaný ručný nástroj vhodný pre školské
prostredie, s minimálnym príkom 165W a
osvetlením pracovnej plochy.
Sada školských dielenských zverákov. Sada má
minimálne obsahovať 1 ks otočný zverák s
kovadlinou dĺžky min. 120 mm aj s
upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák
polohovací s max. dĺžkou čeľustí 75 mm a
maximálnym rozstupom čeľustí 75 mm,
pričom čeľuste majú byť chránené gumovými
krytmi, 1 ks zverák rýchloupínací s max.
dĺžkou čeľustí 60 mm, 2 ks svorky stolárske, 2
ks svorky zámočnícke, 2 ks svorky
rýchloupínacie.
Sada školskej kováčskej nákovy pre techniku.
Sada má obsahovať minimálne 1 ks nákovy z
jedného kusa železa, s hmotnosťou
minimálne 5 kg, jedným hrotom, 1 ks
kováčskeho kladiva, 1 ks kováčskych klieští a
základný materiál na kovanie.
Sada univerzálnych meracích prístrojov min.
na meranie napätia a prúdu. Požadované sú
analógové prístroje z odolného plastu.
Voltmeter na galvanometrickom princípe
triedy 2.0, s krátkodobým preťažením bez
poškodenia, s ochrannou diódou proti
prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4
mm zdierky pre vodiče. Meracie rozsahy: 0 až
3 V / 15 V / 30 V, Delenie stupnice: 0,1 V / 1 V
/ 1 V, Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny
rozmery: 100 x 140 x 90 mm. Ampérmeter
na gavlanometrickom princípe triedy 2.0, s
krátkodobým preťažením bez poškodenia, s
ochrannou diódou proti prepólovaniu, nula
nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre
vodiče. Meracie rozsahy: 0 až 50/500 mA / 5
A, Delenie stupnice: 1/10/100 mA, Dĺžka
stupnice: 75 mm, min. rozmery: 100 x 140 x
90 mm. a digitálny multimeter so skúšačkou.
Sada na meranie spotreby elektrickej energie
má obsahovať minimálne demonštračný
prístroj s LCD displejom, 3 funkcionálnymi
tlačidlami
a
možnosťou
nastavenia
jednotkovej ceny, vhodný na pripojenie do
elektrickej zásuvky na maximálne 230V/16A,
pričom je prístroj možné použiť pre dve
tarify, súčasťou sady má byť tepelné záťažové
teleso na znázornenie zmeny spotreby
elektrickej energie.
Demonštračná sada na ukážku bezpečného
používania elektrickej energie v domácnosti.
Sada má obsahovať minimálne 15 rôznych
komponentov,
umožňujúcich
vykonanie
minimálne
25
rôznych
experimentov
minimálen z týchto okruhov: základné
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Sada na znázornenie
pravouhlého premietania

sada

1

Sada na znázornenie
skleníkového efektu

sada

1

Sada na znázornenie zdrojov
obnoviteľnej energie

sada

1

Sada na využitie obnoviteľnej
enegie

sada

6

Sada na znázornenie
vodovodného systému

sada

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
zapojenia
elektrospotrebičov,
premena
elektrickej energie na iné druhy energie,
nehody spôsobené elektrickým prúdom,
nehodové situácie v domácnosti. Súčasťou
stavebnice má byť sada spojovacích vodičov
so stojanom. Požadovaný je videomanuál v
slovenskom jazyku.
Súprava obsahujúca minimálne 2x rohové
zrkadlo s drevený, stojanom, 2x sadu vzorov s
minimálne 10-timi úlohami na kontrolu
pravouhlého premietania na kartičkách, 2x
sadu odrážajúcich vzorov pre pravouhlé
premietanie obsahujúcu minimálne 200 ks
drevených tvarov v piatich farbách.
Demonštračná pomôcka, materiál odolný
plast, vhodný pre školské prostredie,
minimálny rozmer 300x220x45 mm, s dvoma
otvormi na teplomery s priemerom 7,5 mm, 4
farebné filtre (červený, oranžový, modrý a
priesvitný), obsahuje teplomer a malú
infračervenú lampu. Model má slúžiť na
znázornenie účinku zvyšovania teploty pôdy
vplyvom skleníkového efektu.
Stavebnica
na
znázornenie
využitia
alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Má
obsahovať minimálne: veľkú vrtuľu a malú
vrtuľu na veternú energiu, solárny článok,
nádoby na vodu so zvonom na vodík a
zvonom na kyslík, reverzné elektrolyzéry a
palivový článok, LED diódy na overenie
prítomnosti energie, prepojovacie členy,
hadičky, stojan na vrtuľu, rôzne typy listov na
veľkú vrtuľu, držiak na malú vrtuľu, ručné
dynamo v priesvitnom plaste, palivový článok
na etanol, 9 litrový zásobník na vodík, zostava
s Peltierovým článkom, palivový článok na
slanú vodu, merač energie, merací panel, CD
so softvérom, autíčko na prezentáciu rôznych
zdrojov energie, záťaž, superkapacitor. Popisy
častí a návod v Slovenskom jazyku. Pomocou
stavebnice má byť možné vytvoriť minimálne
11 rôznych experimentov súvisiacich s
obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na ukážku
kompletného systému získavania čistej
energie v zmenšenej mierke. Sada pre dielňu
Sada má obsahovať minimálne: tankovaciu
stanicu s mechanickým plnením vodíka,
elektrolyzérom na výrobu vodíka, nádržkou
na vodu a zásobníkom na vodík, solárny
článok na získavanie energie pre výrobu
vodíka. Minimálny rozmer modelu autíčka
má byť 10 cm, má byť z priesvitného plastu,
umožňujúceho sledovať chemické procesy, so
zásobníkom na vodík. Sada pre dielňu.
Sada
znázorňujúca
bežný
vodovodný
systému.
Minimálne má obsahovať :
odstredivé čerpadlo s motorom, tubu a káble,
vodnú nádrž, trojnožku a tyčinku, stúpacie
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Sada základných druhov
mechanizmov, pohonov a
prevodov

sada

1

Prístroj detekujúci hladinu
hluku

ks

1

Triedna sada nástenných
tabúľ pre polytechniku

súbor

1

Sada na obrábanie dreva s
príslušenstvom

sada

6

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
potrubie s dvoma kohútikmi, vodárenskú vežu
so stúpacím potrubím, zdroj energie s
batériami, plastový kontajner na vodu, sušič,
prierezový model vodovodného kohútika.
Sada pre dielňu.
Zostava na demonštráciu základných druhov
mechanizmov, pohonov a prevodov (druhy,
podstata, smer otáčania, hnacie a hnané
koleso, atď.). Súprava má obsahovať
minimálne
10 ks funkčných modelov
jednoduchých mechanizmov a prevodov,
ktoré je možné navzájom prepájať a
demonštrovať rôzne druhy pohybu, 3 ks 3D
modelov motorov v reze a 11 ks rôznych 2D
modelov pohonov a prevodov v reze. Sada
pre dielňu.
Prístroj detekujúci škodlivosť hluku a ďalších
stresových faktorov. Má zaznamenávať a
vyhodnocovať minimálne hladinu hluku v
priestore a merať čas. Má byť minimálne s
USB vstupom a možnosťou pripojenia na LAN.
Prístroj má obsahovať funkciu, aby tvár na
displeji sa buď usmievala (zelené LED), keď je
úroveň hluku v norme, ale bola smutná
(červené LED) keď je hluk v priestore nad
hygienický limit.
Súbor minimálne 9 ks lineárnych učebných
pomôcok znázorňujúcich využitie základných
mechanizmov v domácnosti a praxi,
automatizačné, zabezpečovacie systémy v
domácnosti, energetické zdroje a ich využitie
v domácnosti. Minimálny požadovaný rozmer
má byť 110x140 cm, povrch má byť
laminovaný a sada má byť dodaná so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie
(Obsiahnuté témy minimálne: Zabezpečovacie
prvky v domácnosti, Regulácia spotreby vody
v domácnosti a Regulácia spotreby elektriny v
domácnosti, Ústredné kúrenie, Alternatívne a
obnoviteľné zdroje energie, Nízkoenergetické
domy, Rozvod plynu v domácnostiach,
Revízne postupy, Základné mechanizmy v
domácnosti)
Sada na obrábanie dreva pre skupinu žiakov.
Súprava má obsahovať komponenty na
zostavenie minimálne 8 variant rôznych
zariadení na obrábanie dreva, pričom to
musia byť minimálne sústruh, pílka a
obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami
minimálne 20 000 ot./min., 3A. Požadované
špecifikácie a príslušenstvo sústruhu sú:
minimálna vzdialenosť medzi stredmi v
rozsahu minimálne 50-120 mm, pohyb čepele
lupienkovej pílky z bezpečnostných dôvodov
max. 6 mm, rozmery obrábacieho stolíka
minimálne 70x80 mm, otočný strediaci hrot,
stabilizačné dosky, lupienkové pílky, upínacie
klieštiny, stolík na lupienkovú pílku, sane,
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NÁZOV

Sada na obrábanie kovu a
plastov s príslušenstvom

Merná Požadované
jednotka množstvo

sada

6

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
zverák, podpora pre nástroj, hnací remeň,
kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus,
skrutkovač, frézka, vrták, dlátko, brúsny
papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv,
trojčeľusťové skľučovadlo, zdroj 12V, držiak
nástroja, nástrojová brúska s brúsnym
kotúčom, ochranné okuliare, 10 ks náhradné
lupienkové pílky, základová doska vrátane
háčikov na uchytenie protišmykových
podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek,
upínacie klieštiny, kovový podstavec pod
dlátko. K stavebnici je potrebné dodať aj
prehľadný úložný systém určený pre
uskladnenie stavebníc na obrábanie, s vekom
a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s
vnútorným odnímateľným dielom rozdelením
na dve sekcie, s výškou min. 25 cm. Súčasťou
stavebnice má byť videomanuál v slovenskom
jazyku. Súčasťou stavebnice má byť dielenská
sada základného materiálu na obrábanie
minimálne v zložení: 30 ks preglejka z topoľa
(min. A4 formát), 30 ks valček z lipového
dreva 20x90 mm, 100 ks palička z bukového
dreva 60x100 mm, 15 ks polotovarov na
výrobu soľničky 40x90 mm, 30 ks drevené
lištičky min. 100 mm.
Sada na obrábanie kovu a iných materiálov
pre skupinu žiakov. Súprava má obsahovať
komponenty na zostavenie minimálne 3
variant rôznych zariadení na obrábanie
mäkkých kovov. Minimálne je požadované,
aby bola na sústruhu vzdialenosť medzi
stredmi v rozsahu 40 -70 mm, pracovná
plocha frézky má byť minimálne 140x30x30
mm, motor s otáčkami minimálne 20 000
ot./min. Požadované je, aby z komponentov
bolo možné zostaviť min. horizontálnu a
vertikálnu frézku a sústruh. Súčasťou
príslušenstva má byť: remeň, kryt remeňa,
motor, trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny
posuv, koník, držiak nástroja, stabilizačné
platne, krížový posuv, skrutkovač, klieština,
uťahovák klieštin, fréza, sane, kovový
medzikus, otočný strediaci hrot, podložky na
nastavenie nástroja, sústružnícky nôž,
upevňovanie pomocou T drážky a zdroj,
nástrojová brúska s brúsnym kotúčom,
kovový zverák, ochranné okuliare, základová
doska vrátane háčikov na uchytenie
protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks
mikrosvoriek, 10 ks náhradné lupienkové
pílky, kovový podstavec pod dlátko,
rozširujúci set umožňujúci postaviť stroje na
obrábanie dreva (lupienková pílka + ručná
brúska, klieštiny a dlátko). K stavebnici je
potrebné dodať aj prehľadný úložný systém
určený pre uskladnenie stavebníc na
obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na
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NÁZOV

Vzorkovnice základných
druhov technických
materiálov

Stolárska hoblica - odborná
učebňa techniky

Merná Požadované
jednotka množstvo

sada

1

ks

6

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným
dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou
min. 25 cm. Súčasťou stavebnice má byť
videomanuál v slovenskom jazyku a dielenská
sada základného materiálu na obrábanie v
zložení: 15 ks hliníkový valček 10x80 mm, 15
ks umelý kameň 40x40 mm, 30 ks farebný
akryl min. 30x30 mm.
Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov (drevo, kov, plasty),vzorky tesnení
(dvere, okná a pod.), vzorky tepelných izolácií
(vata, pena, polystyrén a pod.). Rozmery
vzoriek by mali byť minimálne 50x50x5mm, s
vyznačením názvu materiálu na vzorke v
slovenskom jazyku. Každá vzorkovnica má
obsahovať vzorky minimálne 5 rôznych
druhov technických materiálov (t.j. minimálne
5x drevo, 5x kov, 5x plast, 5x tesnenia, 5x
tepelné izolácie). Súbory vzorkovníc majú byť
uložené v prenosnom kufríku.
Dielenská stolárska hoblica so stabilnou
konštrukciou, plát hoblice vyrobený z bukovej
škárovky o hrúbke min. 30 mm, predok
stolového plátu ma hrúbku min. 90 mm,
podnož vyrobená z cinkovanej škárovky,
hoblica mam prípravu na výmenu zveráku pre
pravákov aj ľavákov, hoblica obsahuje poličku
a odkladací žľab na stolovej doske po celej
šírke. Rozmer bez zveráku: 1350*650*810
mm, rozmer s zverákom: 1500*760*850 mm,
hoblica má predný a bočný zverák, povrchovo
upravená lak alebo olej.
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Podrobná špecifikácia: Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT
NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Interaktívna tabuľa +
dataprojektor s
krátkou projekčnou
vzdialenosťou

ks/sada

1

PC SET pre učiteľa
(notebook + aplikačný
software)

sada

1

Interaktívny projektor
+ držiak + projekčná
tabuľa + montážna
sada

ks

1

Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky
Minimálna požadovaná špecifikácia ovládaná perom
alebo prstom min šesť žiakov súčasne, 4:3 pomer strán,
rozmery tabule 178x138cm, uhl. 206cm, príslušenstvo:
4 interaktívne perá (s možnosťou magnetického
uchytenia na pravej strane tabule) s ukazovadlom,
slovenská lokalizácia SW tabule, slovenská lokalizácia
pomocníka, funkcia rozpoznávania rukopisu so
Slovenskou diakritikou, rozpoznávanie geometrických
tvarov, Spolupráca s vyzualizérom, Možnosť upraviť si
ovládací panel softvéru presne podľa vlastných
špecifikácií, možnosť uložiť si svoje nastavenia softvéru
pod vlastné meno, súčasťou montážna sada na stenu,
Pripojenie k PC/NB pomocou USB káblu, Možnosť
bezdrôtového prenosu, Rozlíšenie 32000x32000
bodov, Podpora OS Windows, Mac, Linux. Projektor s
krátkou proj. Vzdiaľ. svietivosť min 3200 ansi, výdrž
lampy min 10000 hod., technológia DLP, rozlíšenie
XGA, maximálne podporované rozlíšenie WUXGA,
zabudovaný reproduktor, Kontrastný pomer
min
15000:1, Projekčná vzdialenosť 54 - 154cm, Vertikálna
korekcia obrazu min +/-40 stupňov, Hmotnosť max
2,6Kg, Rozmery max 333x244x108mm, Hlučnosť max
28dB (ECO), Pripojenie pomocou VGA, HDMI, S-Video,
RS-232, Požadujeme aby bolo servisné stredisko
výrobcu na Slovensku.
CPU min. 7500 bodov v CPU benchmark, min. i5, RAM
min. 8GB DDR4-2400, možnosť rozšíriť na min. 20GB,
HDD min. 256GB SSD M.2, MECHANIKA min. DVD+-RW
v tele notebooku, OBRAZOVKA 15.6" FHD 1080p, 220
nitov, 720p webkamera, PORTY min. 2x USB 3.0 + 1x
USB-C, RJ45, VGA + HDMI, min. 4-v-1 čítačka pam.
kariet, KOMUNIKACIA min. Gigabit ethernet + min.
11ac wifi + bluetooth 4.1, BEZPECNOST min.
integrovaný TPM 2.0 cip, KLAVESNICA podsvietená
SK/CZ, príslušenstvo – myš, BATERIA min 2 články min
30Wh s výdržou min 5 hodín v úspornom režime, OS
min. Microsoft Windows 10 Pro 64bit SK, VAHA max
2.2kg, ZARUKA min. 2 roky v servisnom stredisku.
Minimálna špecifikácia - interaktívny projektor s
ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou
3D zobrazovania, technológia DLP s natívnym
rozlíšením min. WXGA (1280x800), svetelným výkonom
min. 3500 ANSI lumenov a kontrastom min. 10 000:1.
Hodnota Throw ratio max. 0,35:1, vertikálna aj
horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia.
Zabudované reproduktory min. 2x10W, konektivita
min. HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN Control
/Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita
zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť
ovládania dotykom prstov. Nástenný držiak projektora
má umožňovať upevnenie dataprojektora na stenu s
možnosťou jemnej korekcie v 3 osiach. Sada softérov k
interaktívnemu projektoru má pozostávať z 2
programov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych
prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo
vysokom rozlíšení. Zdieľanie interaktívnych prezentácií
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Softvér k
interaktívnemu
projektoru

ks

1

Učiteľské PC

sada

1

Digitálne jazykové
laboratórium,
elektronická jednotka
na prenos a konverziu
signálu, zariadenie na
prenos zvuku,
slúchadlá,
komunikačné
zariadenie, riadiaci
software

ks

1

Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky
má byť okamžité a na strane žiakov si nemá vyžadovať
inštaláciu žiadneho dodatočného softvéru. Montážna
sada má obsahovať minimálne: sieťový prepínač s
minimálne 24xTP 10/100 Mbps Auto-Negotiation RJ45
portami a všetku potrebnú kabeláž pre pripojenie
všetkých PC a tlačiarní v učebni.
Sada softvérov k interaktívnemu projektoru má
pozostávať z 2 programov pre vytváranie a zdieľanie
interaktívnych prezentácií s databázou animácií a
obrázkov
vo
vysokom
rozlíšení.
Zdieľanie
interaktívnych prezentácií má byť okamžité a na strane
žiakov si nemá vyžadovať
inštaláciu žiadneho
dodatočného softvéru
CPU min. Pentium, RAM min. 4GB DDR4-2400,
moznost rozsirit na min. 8GB, HDD min. 128GB SSD,
MECHANIKA min. DVD+-RW v tele notebooku,
OBRAZOVKA 15.6" HD, 220 nitov, 720p webkamera,
PORTY min. 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0, RJ45, HDMI, min.
4-v-1
citacka
pam.
kariet
KOMUNIKACIA min. Gigabit ethernet + min. 11ac wifi +
bluetooth 4.1, BEZPECNOST min. integrovany TPM 2.0
cip, BATERIA min 2 clanky min 30Wh s vydrzou min 5
hodin v uspornom rezime, OS min. Microsoft Windows
10 64bit SK, VAHA max 1.9 kg, ZARUKA min. 2 roky v
servisnom stredisku, slúchadlá na obe uši úplne
prekrývajúce ušnice s pevne pripojeným mikrofónom,
odstup šumu min. 80 dB (pre mikrofón slúchadlá, aj
celý prenosový systém), citlivosť min. 125Hz - 10.0kHz
≥ 100dB/1mW
Slúži na multiplikáciu a prenos audio a video signálu a
dát z učiteľského pracoviska na žiacke pracoviská
a externé zariadenia (napr. videoprojektor) a na
sprostredkovanie vzájomnej komunikácie medzi
učiteľom a žiakom prostredníctvom náhlavových
súprav, pripojenie a pripravenie do prevádzky bez
potreby inštalácie software (Plug and Play), min. 16
konektorov RJ45 s napájaním (PoE) pre pripojenie
žiackych terminálov, min. 2x vstupný VGA, HDMI, alebo
DP konektor, min. 3x výstupný VGA, HDMI, alebo DP
konektor, min. 3x vstupný 3,5 mm audio jack konektor,
min. 5x výstupný 3,5 mm audio jack, RJ11 alebo USB
konektor, min. 2x USB konektor, možnosť pripojenia
záznamového dátového zariadenia (NAS) cez
samostatný RJ45 konektor, vzorkovanie audio signálu
44.1Khz/16bit, prenos audiosignálu s oneskorením
(latenciou)
max. 1ms, spracovanie videosignálu
minimálne v HD rozlíšení (1366x768/50 Hz) , prenos
videosignálu s oneskorením (latenciou) max. 1ms,
Riadiaci software: systém komunikuje v slovenskom a
anglickom jazyku pre učebňu angličtiny resp. v
slovenskom a nemeckom pre učebňu nemčiny), učiteľ
môže smerovať audiosignál zo svojho pracoviska na
konkrétne žiacke pracovisko, alebo na všetky súčasne,
viesť rozhovor s konkrétnym žiakom, alebo so všetkými
súčasne, smerovať videosignál na všetky žiacke
pracoviská a súčasne doplnkový videosignál na externé
zariadenie (napr. videoprojektor), zdieľať so žiackymi
pracoviskami svoju obrazovku, sledovať prácu
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NÁZOV

Žiacka stanica

Merná Požadované
jednotka množstvo

sada

16

Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky
konkrétneho žiaka a jeho obrazovku, rozdeliť žiakov do
ľubovoľných skupín, v ktorých môžu vzájomne
komunikovať, so žiackymi pracoviskami komunikovať
písomne, môže im zasielať textové úlohy, žiak môže
pracovať písomne na svojom pracovisku a odoslať
výsledok v textovej forme na učiteľské pracovisko,
učiteľ má možnosť okamžitého vyhodnotenia poradia
odpovedí z jednotlivých žiackych pracovísk, učiteľ a žiak
možu kedykoľvek zaznamenať svoj hlas a opakovane
ho prehrať, audiosignál z vybraných pracovísk je možné
zaznamenávať na externé záznamové zariadenie, žiak
môže sťahovať na svoju obrazovku učebné texty
Žiacka stanica: bez pohyblivých častí, pripojenie a
pripravenie do prevádzky bez potreby inštalácie
software (Plug and Play), možnosť pripojenia monitoru
cez VGA, HDMI, alebo DP konektor, možnosť pripojenia
klávesnice cez USB alebo VGA konektory, pripojenie
slúchadiel cez 3,5 mm audio jack, RJ11 alebo USB
konektor, pripojenie k riadiacej jednotke cez RJ45
konektor, napájanie cez RJ45 konektor (PoE), zapínanie
a vypínanie na diaľku z riadiacej jednotky cez RJ45
konektor, Náhlavová súprava:, slúchadlá na obe uši
úplne prekrývajúce ušnice s pevne pripojeným
mikrofónom, odstup šumu min. 80 dB (pre mikrofón
slúchadlá, aj celý prenosový systém), citlivosť min.
125Hz - 10.0kHz ≥ 100dB/1mW, LCD panel s
podstavcom, uhol vertikálneho nastavenia min. od 5°do 25°, uhlopriečka min. 500 mm (495 mm),
konektory kompatibilné s príslušnými konektormi
žiackeho terminálu, certifikát Green Compliance.
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Podrobná špecifikácia: Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok
NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Laboratórna skriňa na
učebné pomôcky pre
učebňu fyziky

ks

1

Laboratórne pracovisko
učiteľa (fyzika)

ks

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál
min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS,
min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3
sklenené dvierka, 1/3 plné dvierka. rektifikacie
ktoré sa nastavujú z vnútra skrine cez dno !!!
Rozmer min.: 1950x800x400 mm. Farebné
prevedenie podľa vzorkovníka.
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na
sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max.
30V. Požadovaný rozmer pracoviska min.
1800x600x880mm, konštrukcia aj pracovná
plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť
vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou. Krycie
plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z
laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm.
Dvierka sa majú otvárať min. do 90°. Pracovná
doska má byť z obojstranného postformingu min.
hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť
elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej
dosky a má mať rozmer max. 150x300mm,
materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov.
Prvky elektropanelu majú byť minimálne:
zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou,
zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na
striedavé výstupné napätie 1x. Parametre
zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny;
parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A;
čierny ( -) červený ( +). Elektropanel musí
zodpovedať
platným
bezpečnostným
požiadavkám smerníc Rady EU pre školské
prostredie. Na pracovnej ploche má byť osadená
chemicky odolná výlevka s min. rozmerom
150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm,
sifónom z chemicky odolného materiálu s
možnosťou napojenia na existujúce odpadové
potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou
napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej
bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená
batéria na vodu z chemicky odolného materiálu,
vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie
má byť riešený s možnosťou pripojenia na
existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie
pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou
pripojenia na existujúci samostatný prívod
elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom
max. na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpečné
jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V
má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja
bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou
pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú
byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min.
tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný
zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným
obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj
diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC
jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 1A,

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Pracovisko učiteľa
(fyzika)

sada

2

Laboratórne žiacke
pracovisko do učebne
fyziky

ks

8

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a
reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC,
napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné
používanie. Členený úložný priestor má byť
uzamykateľný a určený pre uskladnenie
učebných pomôcok a prístrojov.
Súčasťou
dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
testovancí protokol a návod na obsluhu v
slovenskom jazyku.
Farebné prevedenie
pracoviska podľa vzorkovníka.
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne
katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner.
Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má
byť minimálne vo vyhotovení z pevnej
konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor –
stacionárny kontajnér , zástena z čelej strany
stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky
min. 22 mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm,
hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikaciou.
Kancelárska pracovná stolička minimálne so
stredne vysokým operadlom, asynchrónnym
mechanizmom, s nastavením výšky operadla,
plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej
konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min.
z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa
vzorkovníka. Pevný trojzásuvkový kontajner,
ktorý je súčasťou stola.
Laboratórne pracovisko pre 2 - 4 žiakov s
pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné
napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska
min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná
plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť
vyrobené s pevnou konštrukciou. Krycie plochy,
police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej
drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dvierka majú
byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné.
Na priečnych stranách pracoviska majú byť
montážne otvory umožňujúce prepojenie
viacerých mobilných pracovísk otvory su na NK
závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu
vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie
rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná
doska má byť z obojstranného postformingu min.
hrúbky 36mm. Na pracovnej ploche má byť
osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej
dosky a má mať rozmer max. 150x300mm,
materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov.
Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks
zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x
zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x
zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky
majú byť rozložené symetricky aby panel mohla
používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC
- banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre zásuvky
na DC - banánik 4mm; 36A; čierny ( -) červený ( +)
; Elektropanel musí
zodpovedať platným
bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU
pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Žiacky laboratórny 2miestny stôl do učebne
fyziky

ks

8

Laboratórna žiacka
stolička do učebne fyziky

ks

16

Učiteľská katedra so
stoličkou - odborná
učebňa techniky

sada

1

Pracovisko učiteľa odborná učebňa
techniky

ks

1

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na
existujúci samostatný prívod elektriny v učebni,
istený prúdovým chráničom max. na 16A.
Pracovisko má mať prípravu na pripojenie
pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé
napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má
byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie
učebných pomôcok a prístrojov.
Súčasťou
dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
testovancí protokol a návod na obsluhu v
slovenskom jazyku. Farebné prevedenie podľa
vzorkovníka.
Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s
možnosťou vyrovnať nerovnosti podlahy, prierez
nohy je min 40x40 mm, stolová doska hrúbky
min. 18 mm v povrchovej úprave min. HPL
laminát. Rozmer min. 1350x600x735 mm
Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou
konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL
laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre
laboratórne prostredie.
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne
katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa
pre učebňu techniky má byť minimálne vo
vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového
profilu min. 50×50×2 mm, rám 30×20×2 mm,
pracovná laminodoska s hrúbkou min. 18 mm a
ABS hranami. Povrchová úprava – vypaľovací lak
z umelej živice. Katedra má byť s 2-zásuvkovým
kontajnerom z celozváranej konštrukcie,
uzamykanie na cylindrický zámok. Minimálny
rozmer stola má byť 1300 x 750 x 750 mm.
Kancelárska pracovná stolička minimálne so
stredne vysokým operadlom, asynchrónnym
mechanizmom, s nastavením výšky operadla,
plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej
konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min.
z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa
vzorkovníka.
Dielenské pracovisko učiteľa pripojiteľné na
napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a
kovov (sústruh, brúska), úložný priestor na
odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny
rozmer pracoviska 150x60x112 cm (š x h x v).
Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3 mm
plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z min.
1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať
do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová
doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov
priebežne lepených do tvaru dosky, následne
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami.
Závesný
panel
má
byť
z perforovaného plechu, minimálne do výšky
1120 mm. Pracovná doska má mať zrazené
hrany. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má
byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s
možnosťou pripojenia na existujúci samostatný

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Kovové skrine na
odkladanie náradia odborná učebňa
techniky

ks

2

Pracovisko žiaka na
obrábanie dreva odborná učebňa
techniky

ks

5

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
prívod elektriny v učebni, istený prúdovým
chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej
strane pracoviska má byť vyvedená 3x zásuvka
na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný
certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie
dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a
sústruhu minimálne s nasledujúcim technickými
parametrami: bezpečné napájacie napätie,
pozdĺžny
posuv,
má
obsahovať
min.
príslušenstvo: trojčeľusťové skľučovadlo, držiak
nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a
videomanuál. Súčasťou dodávky pracoviska je
projekt pre jeho zapojenie, otestovanie,
zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie
dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej
konštrukcie z oceľového plechu hrúbky min. 0,7
mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí
dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné
vybavenie min.: 4 police , nosnosť police min. 50
kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, štandardná
perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h):
780x1920x380 mm, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice.
Dielenské pracovisko na obrábanie dreva.
Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V,
má obsahovať min. stavebnicový sústruh na
obrábanie
dreva
(parametre
sústruhu:
vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120
mm, Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj
12 V, držiak nástroja, dlátko, trojčeľusťové
skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane,
podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T
drážky, videomanuál v slovenčine ), úložný
priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel
na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má
byť min. 140x60x112cm (š x h x výška vrátane
závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené
na pevnom vystuženom podvozku (alebo
alternatíve s párom pevných kolies a párom
otočných kolies opatrených brzdou). Nosná
konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm
plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min.
z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať
do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová
doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov
priebežne lepených do tvaru dosky, následne
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má mať zrazené
hrany. Závesný panel má byť z perforovaného
plechu a siahať do výšky min. 1120 mm.
Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť
zabezpečené z elektrického rozvodu dielne
(alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu
+/- 5 m), pričom na prístupnej strane pracoviska
má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V.
Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Pracovisko žiaka na
obrábanie kovu odborná učebňa
techniky

ks

5

Stolička kovová, otočná,
dielenská

ks

16

Pracovisko na vŕtanie,
pílenie a brúsenie
(odborná učebňa
techniky)

ks

3

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o
uvedení do prevádzky.
Dielenské pracovisko na obrábanie kovu.
Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V,
má obsahovať min. brúsku na obrábanie kovu
(parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi
v rozsahu min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V,
otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdĺžny
posuv,
trojčeľusťové skľučovadlo, držiak
nástroja, otočný strediaci hrot,
nástroj,
sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T
drážky, videomanuál v slovenčine), úložný
priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel
na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má
byť min. 140x60x112cm (š x h x výška vrátane
závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené
na pevnom vystuženom podvozku (alebo
alternatíve s párom pevných kolies a párom
otočných kolies opatrených brzdou). Nosná
konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm
plechu, skrinka a police majú byť vyrobené min.
z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať
do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová
doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov
priebežne lepených do tvaru dosky, následne
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má mať zrazené
hrany. Závesný panel má byť z perforovaného
plechu a siahať do výšky min. 112 cm. Pripojenie
pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené
z elektrického rozvodu dielne (alternatívne s
flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m),
pričom na prístupnej strane pracoviska má byť
vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má
mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky
pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do
prevádzky.
Dielenská stolička, kovová konštrukcia z
plochooválu s klzákmi so širokou dosadacou
plochou, klzáky nezanechávajú farebne stopy na
PVC gume. Sedák je vyrobený z lepeného
masívneho dreva ošetrený lakom, stolička je
otočná
nastaviteľná
pomocou
kovovej
šroubovice v rozsahu min. 360-470 mm.
Pracovisko žiaka pripojiteľné na 230V. Pracovisko
obsahuje zariadenie na obrábanie dreva a kovov
(vŕtačka, pílka, brúska) a úložný priestor na
odkladanie nástrojov.
Pracovný stôl 1200 x 600 x 900 mm, zváraná
oceľová konštrukcia z jaklových profilov min.
40x40 mm, pracovná doska - lepené smrekové
drevo obojstranne dýhované bukovou preglejkou
s hrúbkou 40 mm osadené v ráme , možnosť
pevnej respektíve nastaviteľnej pätky, maximalne
zaťaženie pätky 100 kg. ( nie je súčasťou stola),
možnosť vytvorenia zostavy, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. v spodnej časti
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NÁZOV

Merná Požadované
jednotka množstvo

Pracovisko učiteľa nábytok

ks

1

Žiacky stôl

ks

8

Stolička/taburet pre
žiaka

ks

16

Požadovaná špecifikácia predmetu
zákazky
prepojene nohy stola profilom min. 40x40 mm
pre väčšiu stabilitu stola. stôl je pevne zvarený !!!
nedemontovateľný!!!
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne
katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner.
Katedra učiteľa má byť minimálne vo vyhotovení
z pevnej kovovej konštrukcie a má obsahovať
odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú
zásuvku na kvalitných výsuvoch a výškovo
nastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne
z LDT hrúbky min. 22 mm, rozmer min. 1300 x
600 x 800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s
aretáciou. Kancelárska pracovná stolička
minimálne so stredne vysokým operadlom,
asynchrónnym mechanizmom, s nastavením
výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej
chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130
kg. Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné
prevedenie
podľa
vzorkovníka.
Pevný
trojzásuvkový kontajner, ktorý je súčasťou stola.
Minimálna špecifikácia - konštrukcia stola s DTD
18 mm nerozoberateľný lepený spoj, stolová
doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej
strany min. 70 mm ( montážny priestor pre
kabeláž k technike ) stôl má aj drevený lub
vysunutý čo najviac k vonkajšiemu okraju. V
nohách stola sú otvory na spojenie jednotlivých
stolov do celku. 1300x700x735 mm.
Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou
konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo
čalúnené látkou s min 100 000 cyklov
oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek.
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VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY:
1.
Každý dodaný tovar z jednotlivých častí musí byť platne certifikovaný, resp. musí byť v súlade
so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil technické požiadavky a
špecifikácie, ktoré požaduje dodržať pre každý dodaný tovar z jednotlivých častí.
3.
Predmet zákazky v každej jej časti v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a
zrozumiteľne špecifikovaný. Obstarávaný tovar musí byť nový (nie použitý, ani repasovaný).
4.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby jednotlivé druhy tovaru z každej časti (ak je to relevantné)
boli dodané spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie
doklady, a to najmä:
- dodací list,
- pokyny na údržbu,
- návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí,
- servisná knižka,
- prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku.
Doklady musia byť dodané v slovenskom jazyku.

SPÔSOB URČENIA CENY A POKYNY PRE ZOSTAVENIE CENY
1.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky (v závislosti na ktorú časť
predkladá ponuku) bude vyjadrená v eurách.
2.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena
bude stanovená ako cena dohodou zmluvných strán (ďalej len „ zmluvná cena“).
3.

4.
5.

6.

6.1
7.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
15.3.4 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
15.3.5 výška DPH,
15.3.6 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť spracovaná v súlade s podmienkami a požiadavkami
uvedenými v časti súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny
a B2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Uchádzač musí do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť tiež obstarávacie náklady podľa § 25
ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. kde sa
obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Pri cenotvorbe je potrebné počítať s nasledovnými nákladmi zo strany uchádzača
(dodávateľa):
dodanie tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom ako miesto dodania tovaru
(doprava tovaru na miesto donania), montáž tovaru a zaškolenie.
Ocenenie každej položky uvedenej v tabuľke zákazky (v závislosti na ktorú časť predkladá
ponuku) je pre uchádzača záväzné, v prípade neocenenia niektorej z položiek predmetu
zákazky alebo ak bude cena položky vyjadrená číslom 0 alebo záporným číslom, bude takáto
špecifikácia považovaná za ocenenú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa a
ponuka uchádzača bude vylúčená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

UPOZORNENIE:
Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude navýšená, ale
bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.
Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú vykonávané výhradne
v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu
zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).
V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk
spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške .

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 - 116 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOKLADY A DOKUMENTY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE POŽIADAVIEK VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY:
1.
Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v špecifikácii predmetu zákazky, ktoré sa viažu na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, platí, že boli uvedené za
účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byt
predložené tieto, alebo ekvivalentné.
2.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku aj s inými technickými a výrobnými
označeniami tovarov ako sú uvedené vo vyššie uvedenom dokumente, verejný obstarávateľ
pripúšťa ponúknuť ekvivalentný tovar, alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto
podmienok:
➢ ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu použitia, resp. užívania tovaru,
➢ uchádzač musí v ponuke predložiť dokument označený ako „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“, v ktorom uvedie výrobok alebo materiál, ktorého sa ekvivalentné
riešenie týka s uvedením označenia, výrobnej značky alebo technických parametrov
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení
ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu,
ktorý bol požadovaný.
3.

Ponúkaný ekvivalent uchádzač uvedie v o formulári Navrhovaná špecifikácia predmetu
zákazky, vzor v časti súťažných podkladov C. Prílohy.
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ČASŤ B2.
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil návrh kúpnej zmluvy
(v závislosti na ktorú časť predkladá ponuku) obsahujúci obchodné a zmluvné podmienky,
predložené verejným obstarávateľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných
podkladov. Návrh kúpnej zmluvy uchádzač doplní identifikačnými údajmi, menom a podpismi
štatutárneho/ich orgánu/ov uchádzača, alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača.
Obchodné a zmluvné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v zmluve nie je
prípustné uchádzačom meniť.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača v prípade nedodržania podmienok stanovených
v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu
kúpnej zmluvy.
Návrh kúpnej zmluvy je možné upravovať len v prípade, ak úspešným uchádzačom bude
skupina dodávateľov a to v súlade s § 37 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v kúpnej zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno
a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej
osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v čase uzavretia kúpnej zmluvy priložiť ako prílohu ku
kúpnej zmluve rozpis ceny predmetu zmluvy a podrobnú špecifikáciu predmetu zmluvy, ktoré
musia byť v súlade s ponukou úspešného uchádzača a to v listinnej podobe a v elektronickom
vyhotovení v MS Excel na CD alebo DVD nosiči.
Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom
ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných
právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane
Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú
súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti uchádzača ako dodávateľa je podstatným porušením
zmluvy, ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa (objednávateľa) od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Úspešný uchádzač ako dodávateľ musí zobrať na vedomie a rešpektovať, že zákazka
financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“
administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak
výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly bude kladný, verejný obstarávateľ
pristúpi k podpisu kúpnej zmluvy, pre každú časť samostatne. Schválenie zákazky v rámci
kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti
zmluvy.
Verejný obstarávateľ ako objednávateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade
skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za
účelom financovania plnení podľa zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo
zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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ČASŤ C.
PRÍLOHY
_______________________________________________________________________________

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
(pre časť 1, časť 2 a časť 3)
Príloha č. 4
Príloha č. 5
(pre časť 1, časť 2 a časť 3)

Formulár – predloženie ponuky
Vyhlásenie uchádzača o informáciách označených za dôverné v
ponuke uchádzača
Navrhovaná špecifikácia predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritéria

Výpočet zmluvnej ceny

Príloha č. 6
(pre časť 1, časť 2 a časť 3)

Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 7

Jednotný európsky dokument („JED“)

Príloha č. 8

Nákres priestorového usporiadania

