
 

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Štátna školská inšpekcia 

Sídlo:   Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 

IČO:   31797857 

Telefón:                         +421 2 654 118 86 

Fax:                                 +421 2 654 118 84 

Kontaktná osoba:        Ing. Tomáš Elexhauser 

e-mail:                           Tomas.Elexhauser@ssiba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Presťahovanie kancelárskeho nábytku  a materiálov  

3. Opis predmetu zákazky:   

Presťahovanie kancelárskeho nábytku  a materiálov z priestorov Školského inšpekčného 
centra vysunutého pracoviska v Partizánskom do priestorov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na ulici K dolnej stanici 7882/20A v Trenčíne. 
Súpis nábytku a materiálov  je  prílohou  č.1 tohto zadania/objem nákladu do 10 m3. 
Nábytok  požadujeme pred sťahovaním zabaliť. 
 
Informácie o miestach, z ktorého, resp. na ktoré sa bude nábytok  a materiál sťahovať: 
- Školské inšpekčné centrum Partizánske –  Makarenkova 812, 958 01 Partizanske, 2. 

poschodie bez  výťahu 
-  Trenčín –  K dolnej stanici 7882/20A, Trenčín, 4. poschodie , výťah pre 13 osôb do 1000kg 
Termín realizácie predmetu zákazky: najneskôr do 31.8.2015 
Čas pre naloženie/vyloženie pre všetky pracoviská medzi 7.00 – 16.00 hod 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miest poskytnutia služby  (aby  záujemcovia získali 
všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky), a to: 
Partizánske 
Trenčín 
v dňoch :    20.08.2015 a 21.08.2015   
začiatok obhliadky  10.00 hod. 
nahlásenie tel. kontakt   0905 333 995   

  Výdavky spojené s obhliadkou miest  poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  
 
Ak úspešný uchádzač počas realizácie predmetu zákazky spôsobí škody na budovách, nábytku 
alebo iné, tieto  škody v dohodnutej lehote odstráni/nahradí  na vlastné náklady.  
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  300,00 € bez DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. cena predmetu zákazky celkom  vrátane 

DPH. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 

- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

     Miesto a lehota na predloženie ponúk: Štátna školská inšpekcia 



                                                                        Odbor ekonomický   

                                                                        Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 
                                      do 24.08.2015   do 09.00 hod,  faxom , mailom   alebo   poštou                                                                 

7.  Miesta poskytnutia služby:  sú uvedené v opise predmetu zákazky 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

sadzba a výška DPH 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím 

predmetu zákazky, ako napr.: 

- demontáž a nakládku nábytku a materiálov z určeného poschodia  + zabalenie 

kancelárskeho nábytku na pracovisku v Partizánskom 

- prepravu naloženého a zabaleného kancelárskeho nábytku  a materiál na pracovisko v 

Trenčíne 

- vykládku  kancelárskeho nábytku a materiálov na ulici K dolnej stanici v Trenčíne a jeho 

následná montáž a inštalácia na určených poschodiach  

- likvidácia odpadu v zbernom dvore,  atď... 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas celej 

doby realizácie predmetu zákazky. 

 Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predávajuceho, a to do 14 dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k zadaniu zákazky na sťahovanie kancelárskeho nábytku 

 

Sťahovanie z Partizánskeho do Trenčína: 

 

DHM-2791 Ventilátor stolový 
 

1,00 

DHM-2795 Ventilátor stolový 
 

1,00 

DHM-2990 Mikrovlnka Daewoo 
 

1,00 

DHM-342 Kreslo čalúnené 
 

1,00 

DHM-343 Kreslo čalúnené 
 

1,00 

DHM-366 Chladnička Calex 
 

1,00 

DHM-3878 Vysávač 
 

1,00 

DHM-4253 Skriňa vysoká otvorená 
 

1,00 

DHM-4954 Skener HP SCANJET G2710 
 

1,00 

DHM-5076 
Pracovný stôl 
1600x1000/800x750 

 
1,00 

DHM-5097 Kontajner T02-4 zásuvky+zámok 
 

1,00 

DHM-5194 Skartovač HSM 102.2 
 

1,00 

OTE-93 Stolík konf. malý 
 

1,00 

 

 

  

 

 


