








 

 

  

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
Obchodné meno:        _________________________________________ 

sídlo:                            _________________________________________ 

IČO:                              _________________________________________ 

štatutár.  zástupca:     _________________________________________ 

 

 

 
Poradie a názov časti predmetu zákazky: .................................................................... 

 
 
 

 
Kritérium 

Vyplní uchádzač v EUR 

Navrhovaná cena bez DPH Výška DPH Celková cena s  DPH 

Cena za (časť) predmetu zákazky    

 
 
Je uchádzač platiteľom 
DPH?         
(nehodiace sa prečiarknite) 
 
 
 
 

 

Dátum a miesto: 

 

 

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

pečiatka, meno a podpis uchádzača*
)
 

 
 
 
*) 

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení 
podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 
 

 

 
ÁNO 

 
NIE 



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 1 - nábytok

VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č. Názov učebne
Celková cena  bez 

DPH
Celková cena s DPH

1.  Jazykové laboratórium: pre 20 žiakov - nábytok 0,00 0,00

2 Zariadenie polytechnickej učebne - nábytok 0,00 0,00

Obstaranie nábytku pre učebne spolu 0,00 0,00

V .............. dňa..........................

PONUKU predkladá:



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 1 - nábytok

VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY - nábytok do školských učební

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č. 
Názov položky (v zmysle 

výzvy)
Opis - špecifikácia/poznámka MJ Množstvo

Jednotková cena 

bez DPH

Celková cena  

bez DPH
Celková cena s DPH

0,00 0,00

1 Skrinka na audiotechniku

Skrinka na audiotechniku .                                                   

Uzamykateľná 60x60x76 cm , s vyvedením napájacích zásuviek, s 

jedným hlavným sieťovým vypínačom

ks 1 0,00 0,00

2
Školská katedra - PC stôl ADO 

130

Školská katedra - PC stôl.                                                                                  

Rozmer 130x60x76 cm, 4xzásuka, 1xzámok, úložný priestor na PC, 

výsuvná doska na klávesnicu, odklopná doska na prekrytie PC káblov, 

uchytka na závesenie učiteľských slúchadiel

ks 1 0,00 0,00

3 Stolička učiteľská ESO LUX

Stolička učiteľská. Čalúnená stolička, vhodná ku katedre; 

plochooválny profil z pevného kovu, rozmer 38x20mm; sedák: 

hrúbka 10 mm, opierka: hrúbka 8 mm (buková preglejka).

Pevný variant. Veľkosť: 6.

ks 1 0,00 0,00

4
Stôl žiacky 2-miestny ESO LAB 

PREMIUM

Školský stôl žiacky - dvojmiestny                                                                 

.Pracovná doska DTD  130x60 cm, zadná stena DTD 124x 60 cm , 

kovová konštrukcia plochooválny profil, zabudovaný žľab na uloženie 

a prekrytie nízkonapäťových rozvodov, vyvedenie  žiackych 

mechanicky odolných slúchadiel  s pevným  / nie otočným / 

dynamickým mikrofónom  200 Ohm, 2x200 Ohm,  s možnosťou 

autoodposluchu žiaka a posluchu distribuovaneho audia učiteľom , 

chyt  na zavesenie slúchadiel,                                                                                               

všetky rozvody musia byť prekryté a mimo dosahu žiaka

ks 10 0,00 0,00

5 Stolička žiacka ESO P 06

Stolička žiacka pevná.                                                     

Stohovateľná žiacka stolička; plochooválny profil z pevného kovu, 

rozmer 38x20mm; sedák a operadlo v prevedení LAMINO (extrémne 

pevná buková preglejka) sedák: hrúbka 10 mm, opierka: hrúbka 8 

mm. Veľkosť: 6

ks 20 0,00 0,00

6 Montáž, doprava
Cena za dopravu na miesto plnenia vrátane vynesenia, montáže a 

inštalácie v učebniach
ks 1 0,00 0,00

Vybavenie učebne spolu 0,00 0,00

V .............. dňa..........................

PONUKU predkladá:

Poznámky: Farebné vyhotovenie, dekor nábytku - podľa dohody objednávateľa a vzorkovníka dodávateľa. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia vrátane vynesenia, montáže a 

inštalácie v učebniach

V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa 

ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane 

uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke.

 Jazykové laboratórium: pre 20 žiakov - nábytok



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 1 - nábytok
VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY - nábytok do školsých učební

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č.
Názov položky (v zmysle 

výzvy)
Opis - špecifikácia/poznámka MJ Množstvo

Jednotk

ová cena 

Cena bez 

DPH
Cena s DPH

0,00 0,00

1
Učiteľská katedra na notebook so 

zásuvkou a skrinkou

Stôl s kontajnerom - rozmer min.1300x600mm so 

zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou);Kovová 

konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 

veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umietnenia 

filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s 

oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x 

uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do 

roviny pracovnej dosky na notebook;1x uzamykateľný 

kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného 

priestoru na notebook  rozmery vxšxh 

(320x420x395mm), výška uzamykateľného kontajneru a 

j úložného priestoru na notebook je 120mm; Pracovná 

plocha na zásuvnom module pod notebookom v 

rozmere min.505x330mm. Krycia doska nad zásuvným 

modulom v rozmere min.527x506mm odklopná a 

zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s 

možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom 

bez odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na 

pripojovacie káble; výška dosky stola min.820mm

ks 1,000 0,00 0,00

2 Stolička čalúnená pevná

Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny 

profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je 

celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy 

zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou 

umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a 

opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod 

sedákom proti poškriabaniu dosky

ks 1,000 0,00 0,00

3
Stolárska hoblica, š2100 h780 v 815 

mm

Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami 

jokel 40x40. Pracovná doska je z  bukovovej špárovky a 

je ošetrená ľanovým olejom,  vybavená dvomi  

hoblicovými zverákmi, pričom jeden je prispôsobený na 

uchytenie väčších kusov materiálu pomocou 6 dier v 

doske a 4 kovových kolíkov.Súčasťou hoblice je 2x 

uzamykateľná zásuvka v rozmere v216xš400xh560 a  

spodná polica ktorá slúži ako úložný priestor na rôzne 

dielenské náradie. Celkový rozmer hoblice min. 2100 h 

780 v 815 mm. Výška hoblice min. 750mm

ks 1,000 0,00 0,00

4

Dielenský kovový stôl s odkladacím 

priestorom, jakel 40x40, šírka 

1500mm, hĺbka 600mm

Nohy stola  vyrobené z joklového profilu 40x40mm a 

priečky 30x30mm. Povrchová úprava komaxitovou 

farbou. Nohy stola zakončené plastovými záslepkami, 

ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná 

doska vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej ľanovým 

olejom. Rozmer min. 1500x600x27mm. Súčasťou 

dielenského stola má byť skrinka v rozmere  

v620xš400xh560 z laminátovej drevotriesky - dekor buk. 

Po bokoch skrinky umiestnené 4 police. Výška stola min. 

750mm.

ks 8,000 0,00 0,00

5

Skriňa na náradie,  z plechu 0,7 - 1, 

5 mm, 4 police, variabilnosť  

rozsahu políc

skriňa na náradie vyrobená z oceľového plechu 0,7 – 1,5 

mm s oblými hranami; uzamykanie dverí rozvorovým 

zámkom; vybavenie: 4 police, 3 zásuvky, 5-dielna sada 

držiakov náradia; variabilnosť zostavenia políc a zásuviek 

v rastri po 28 mm; 100% výsuv zásuviek na guličkových 

lištách; nosnosť police 50 kg; rozmer: 1920x780x380mm

ks 1,000 0,00 0,00

Zariadenie polytechnickej učebne - nábytok



6
Žiacka stolička do dielne, bez 

operadla 

Laboratórna stolička. Vhodná na prácu vo 

fyzikálno-chemických laboratóriách i dielňach.

Pevný variant.  Výška sedenia : 43,5 - 56 cm, s oporou 

pre nohy 57 - 82,5 cm, bez opierky. 

ks 16,000 0,00 0,00

7 Montáž, doprava

Cena za dopravu na miesto plnenia vrátane vynesenia, 

montáže a inštalácie v učebniach ks 1,000 0,00 0,00

NÁBYTOK SPOLU 0,00 0,00

V ..........

Poznámky: Farebné vyhotovenie, dekor nábytku - podľa dohody objednávateľa a vzorkovníka dodávateľa. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia 

vrátane vynesenia, montáže a inštalácie v učebniach

V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje 

dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností 

ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke.

PONUKU predkladá:

dňa .............



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 2 -  IKT

VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č. Názov učebne
Celková cena  bez 

DPH
Celková cena s DPH

1.  Jazykové laboratórium: IKT 0,00 0,00

2 Zariadenie polytechnickej učebne - IKT 0,00 0,00

3 Učebňa IKT 0,00 0,00

Obstaranie IKT pre učebne spolu 0,00 0,00

V .......... dňa .............

PONUKU predkladá:



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 2 -  IKT
VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY - OBSTARANIE IKT

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č.
Názov položky (v zmysle 

výzvy)
Opis - špecifikácia/poznámka MJ Množstvo

Jednotk

ová cena 

Cena bez 

DPH
Cena s DPH

0,00 0,00

1 Notebook

Minimálne parametre:  Operačný systém: Windows 10 

Home (64-bit); Procesor: Intel Core i5-7200U 

dvojjadrový (2.0GHz), 4643; Pamäť: 4GB DDR4; Pevný 

disk: 500GB Serial ATA (5400 ot.); Grafická karta: Intel 

HD 620 zdieľaná; Displej: 15.6" WLED matný, optická 

mechanika DVDRW klávesnica numerická SK,  1xUSB 2.0, 

2xUSB 3.1, HDMI; WiFi, BlueTooth, čítačka pamäť.kariet, 

webkamera; Batéria: 4-článková

ks 1,000 0,00 0,00

2
Projektor Epson EB- S05 alebo 

ekvivalent

S jasným XGA obrazom spestríte pripravenú projekciu. 

Projektor Epson EB-S05 je dostatočne výkonný, a je tiež 

vhodný pre používanie v rôznych miestnostiach.Máte na 

výber bohatú zostavu analógových i digitálnych vstupov. 

Optický zoom 1,6× a automatická vertikálna korekcia 

lichobežníkového skreslenia zjednodušuje a urýchľuje 

inštaláciu projektora. Vrátane cenovej dostupnosti je 

Epson EB-S05 perfektný nástroj pre projekciu obrazu v 

spoločnostiach, školách a iných inštitúciách s množstvom 

divákov.

ks 1,000 0,00 0,00

3 Hdmi kábel k projektoru 10 m Hdmi kábel k projektoru 10 m ks 1,000 0,00 0,00

4 Univerzálny stropný držiak

S teleskopickou tučou nastaviteľnou od 23 do 114

cm.skrutky;max.nosnosť do 130 kg, čalúnenie látka, bez

podrúčiek

ks 1,000 0,00 0,00

IKT SPOLU 0,00 0,00

V ..........

Polytechnická učebňa - vybavenie  IKT 

Poznámky: Farebné vyhotovenie, podľa dohody objednávateľa a dodávateľa. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia vrátane vynesenia, montáže a 

inštalácie v učebniach

V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje 

dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností 

ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke.

PONUKU predkladá:

dňa .............



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy

URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 2 -  IKT

VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY 

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č. 
Názov položky (v zmysle 

výzvy)
Opis - špecifikácia/poznámka MJ Množstvo

Jednotková cena 

bez DPH

Celková cena  

bez DPH
Celková cena s DPH

0,00 0,00

1 Učiteľský ovládací pult 

 Umožňuje učiteľovi voľbu aktivácie učiteľského mikrofónu, 

voľbu externého vstupu  na prehrávanie audia, rozdelenie 

žiakov na 4 skupiny a priradenie 2 rozdielnych vstupov audia, 

vytvorenie náhodných konverzačný žiackych dvojíc, odposluch 

vybraného žiaka alebo vybranej konverzačnej dvojice, funkciu 

intercom na možnosť komunikácie s vybraným žiakom alebo 

dvojicou, záznam odposluchu s možnosťou uloženia a 

prehrávania z učiteľského počítača,vytvorenie zoznamu tried a 

zobrazenia zasadacích miest s menami žiakov na žiackych 

pracoviskách.Oslovenie všetkých študentov cez mikrofón.                                                        

ks 1 0,00 0,00

2
Učiteľský ovládací pult - 

príslušenstvo

Nahrávací SW pre záznam hlasových prejavov študentov s 

možnosťou okamžitého prehrávania záznamu, vlastný grafický 

výstup s okamžitým ovládaním z plochy. Ovládanie všetkých 

funkcií ovládacieho pultu jazykového laboratória.

ks 1 0,00 0,00

3 DVD prehrávač
                                                                                                                    

Prehrávanie DVD, CD, tuner, 1xOUT výstup  na prepojenie s 

UOP                                                                                                                                                                              

ks 1 0,00 0,00

4 Zosilňovač

                                                                                                

Max. výkon 100W, tichý chod, 3 line vstup (RCA) CD, DVD, 

AUX, 3 mikrophone inputs (6,3 mm jack), samostatné ovládanie 

mikrofónov, vstavané echo pre mikrofóny,                                                   

.                                                                                                  

ks 1 0,00 0,00

5 Reproduktor 

                                                                                              

Dvojpásmová reproskrinka na stenu. Vyrobená je z plastu. 

Príkon: 30 VA, napätie: 100/70 V, frekv. rozsah: 75Hz-20kHz, 

citlivosť: 90 dB,                                                       .                                                          

ks 2 0,00 0,00

6 Slúchadlá žiacke + učiteľské

Slúchadlá robustnej konštrukcie, vysoko odolné s vysokou 

zvukovou izoláciou. Nastaviteľný držiak mikrofónu.Citlivý 

dynamický mikrofón s nastavením proti preťaženiu. 

Nastaviteľná veľkosť slúchadiel podľa veľkosti hlavy. 

ks 21 0,00 0,00

7 Háčik na zavesenie slúchadiel Kovová úchytka na zavesenie slúchadiel ks 21 0,00 0,00

8
PC stolový, LCD monitor, 

Windows, Ovl.

HP EliteDesk 705 G3 SFF, Ryzen 3 Pro 1200, R7430/2GB, 8 GB, 

1TB7k2, DVDRW, W10Pro, 3y, AOC 24E1Q 23.8"W IPS LED 

1920x1080 20 000 000:1 5ms 250cd DP HDMI repro

ks 1 0,00 0,00

9
Montáž, inštalačný materiál, 

zaškolenie 
ks 1 0,00 0,00

Vybavenie učebne spolu 0,00 0,00

V .............. dňa..........................

 Jazykové laboratórium: pre 20 žiakov (kombinácia digitálneho a analógového laboratória)

Poznámky:

V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa 

ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane 

uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke.

PONUKU predkladá:



Verejný obstarávateľ: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy

NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy; Časť 2 -  IKT
VÝZVA: IROP-CLLD- P826-512-002

DRUH ZÁKAZKY: TOVARY - OBSTARANIE IKT

Miesto dodania: Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

P.č.
Názov položky (v zmysle 

výzvy)
Opis - špecifikácia/poznámka MJ Množstvo

Jednotk

ová cena 

Cena bez 

DPH
Cena s DPH

0,00 0,00

1 Notebook pre učiteľa
Minimálne parametre:  HP 250 G7, i5-8265U, 15.6 FHD, 

8GB, SSD 256GB, DVDRW, W10, 1Y, Silver
ks 1,000 0,00 0,00

2 Notebook pre žiaka
Minimálne parametre: HP 250 G7, i5-8265U, 15.6 FHD, 

8GB, SSD 256GB, DVDRW, W10, 1Y, Silver
ks 20,000 0,00 0,00

3 Office pre školu MS Office 2019 AE, školská licencia ks 21,000 0,00 0,00

4 Mys USB Mys USB ks 21,000 0,00 0,00

IKT SPOLU 0,00 0,00

V ..........

Učebňa  IKT 

dňa .............

PONUKU predkladá:

Poznámky: Farebné vyhotovenie, podľa dohody objednávateľa a dodávateľa. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia vrátane vynesenia, montáže a 

inštalácie v učebniach

V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje 

dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností 

ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke.



 

 

  

Príloha č. 3  - Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

 

 

Uchádzač:   

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

 

 

Vyhlásenie uchádzača: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: 

„Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy“, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne 

uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                                   Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 


