
 

V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou 

prostredníctvom systému evoservis.sk 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

 

 

 

 

Názov projektu: Kvalitné knižnično-informačné služby - spokojný návštevník knižnice  

Projekt je podporený z verejných zdrojov  Fondu na podporu umenia - Zmluva č. 17-511-

02617 a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom . 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov: Kysucká knižnica v Čadci  

Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca  

IČO: 36145068  

DIČ: 2021435625  

Telefón: +421 915 572254  

Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.  

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Lašová  

e- mail:lasova@kniznica-cadca.sk  

 

2. Názov zákazky :  

Centrálny pult a nábytkové vybavenie  centrálneho obslužného miesta pre používateľov 

knižnično-informačných služieb 

 

Kľúčové slová: regál, stôl, pult, polica, kancelársky kontajner  

CPV: 39100000-3 – Nábytok, 39155000-3 – Nábytok pre knižnice, 39151100-6- Regály, 

39121200-8- Stoly, 39172000-8- Pulty, 39131000-9- kancelárske police, 60000000-8- 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

Druh: Tovar  



3. Podrobný opis predmetu zákazky :  

A. Vypožičný pult : 

Zostava v tvare „U“: 5 pracovných stolov a 2 spojovacie rohové stoly  v tvare poloblúka 

(viď príloha č. 1) 

 

Stôl č. 1: V:95 cm, Š:150cm, H:80 cm (celková) 

s vyvýšenou pultovou časťou,  s dvomi regulovateľnými kovovými nohami o priemere 6 cm, 

s obvodom 19 cm a plnou zadnou doskou stola (zadná časť stola = zadná pultová doska) 

 

Definícia čiastkových rozmerov: 

 

Rozmer pracovného stola: V:75 cm, Š:150cm, H:75 cm, 

hrúbka pracovnej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. Kovové nohy stola v prednej časti 

ustupujúce 5 cm dozadu  a z oboch bočných strán 5 cm dovnútra= pretŕčanie vrchnej 

pracovnej dosky 5 cm vpredu a 5 cm zboku z oboch strán. (viď príloha č. 2) 

 

Rozmer vyvýšenej pultovej časti: 

V:20cm, Š:150cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. 

Vyvýšená pultová časť v zadnej časti stola, súbežná s celou dĺžkou stola v strede spevnená 

proti prehýbaniu. Boky pultovej časti aj spevnená časť proti prehýbaniu, s výškou 17, 5 cm a 

dĺžkou 13,2 cm, hrúbka 1,8 cm, s ABS hranou 2 mm, umiestnené rovnobežne s bokmi stola 

utvárajú úložný priestor a lícujú so zadnou časťou stola.  

Na nich položená vrchná pultová doska s hore uvedenými rozmermi V:20cm, Š:95cm, 

H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm v strede spevnená proti prehýbaniu. Pretŕčanie vrchnej 

pultovej dosky do priestoru pracovnej časti (do vnútra) 5 cm, cez pultovú dosku zadnú (von) 5 

cm. 

Hrany pretŕčajúcej dosky zo všetkých strán rovné.  

(viď príloha č. 2) 

  

Pracovný stôl je s vyvýšenou časťou zjednotený zadnou pultovou doskou  s rozmermi V:92,5 

cm, Š:150cm, Hrúbka:1,8cm.  

Vrchná pultová doska je položená na vyvýšenej policovej časti a zadnej pultovej doske.  

 



Materiál z LTD. Hrúbka vrchnej pracovnej a vrchnej pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 

mm. Priemer kovových nôh stola 6 cm, obvod 19 cm   Farba: buk 

 

Stôl č. 2a: V:95 cm, Š:95cm, H:80 cm  (celková) 

s vyvýšenou pultovou časťou,  so vstavanou skrinkou na PC v pravej časti stola a jednou 

spredu otvorenou poličkou, s  3 otvormi na kabeláž - umiestnenie: 1x prierez policou, 1x 

prierez pracovnou doskou, 1x prierez pultovou doskou vrchnou), plné boky aj zadná doska 

stola (zadná časť stola = zadná pultová doska) 

 

Definícia čiastkových rozmerov: 

 

Rozmer pracovného stola: V:75 cm, Š:95cm, H:75 cm, 

hrúbka pracovnej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm . Bočné hrany stola v prednej časti 

ustupujúce 5 cm dozadu = pretŕčanie vrchnej pracovnej dosky 5 cm vpredu. (viď príloha č. 3) 

PC vstavaná skrinka a jedna spredu otvorená polica umiestnené v pravej strane stola. 

Vnútorné rozmery PC skrinky: V:51 cm, Š:22cm, H:75 cm, Vnútorné rozmery otvorenej 

police nad PC skrinkou: V:12 cm, Š:22cm, H:75 cm, sokel 6 cm.  

(viď príloha č. 3) 

 

Rozmer vyvýšenej pultovej časti: 

V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. 

Vyvýšená pultová časť v zadnej časti stola, súbežná s celou dĺžkou stola. Boky pultovej časti 

s výškou 17, 5 cm a dĺžkou 13,2 cm hrúbka 1,8 cm, s ABS hranou 2 mm, umiestnené 

rovnobežne s bokmi stola utvárajú úložný priestor a lícujú so zadnou časťou stola.  

Na nich položená vrchná pultová doska s hore uvedenými rozmermi V:20cm, Š:95cm, 

H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm. Pretŕčanie vrchnej pultovej dosky do priestoru 

pracovnej časti (do vnútra) 5 cm, cez pultovú dosku zadnú (von) 5 cm. Na pravej strane stola 

vonkajšia hrana mimo pult zaoblená. (viď príloha č.3 ) 

  

Pracovný stôl je s vyvýšenou časťou zjednotený zadnou pultovou doskou  s rozmermi V:92,5 

cm, Š:95cm, Hrúbka:1,8cm.  

Vrchná pultová doska je položená na vyvýšenej policovej časti a zadnej pultovej doske. (viď 

príloha č. 3) 

 



Materiál z LTD. Hrúbka vrchnej pracovnej a vrchnej pultovej dosky  2,5 cm. Všetky viditeľné 

časti s ABS hranou. Hrúbka bočných stien a police 1,8 cm. Výška štandardného soklu pod PC 

skrinkou 6 cm. Farba: buk 

 

Stôl č. 2b: V:95 cm, Š:95cm, H:80 cm  (celková) – zrkadlovo otočené s vyvýšenou pultovou 

časťou,  so vstavanou skrinkou na PC v ľavej časti stola a jednou spredu otvorenou poličkou, 

s  3 otvormi na kabeláž - umiestnenie: 1x prierez policou, 1x prierez pracovnou doskou, 1x 

prierez pultovou doskou vrchnou) plné boky aj zadná časť stola (zadná časť stola = zadná 

pultová doska) 

 

Definícia čiastkových rozmerov: 

 

Rozmer pracovného stola: V:75 cm, Š:95cm, H:75 cm, 

hrúbka pracovnej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. Bočné hrany stola v prednej časti 

ustupujúce 5 cm dozadu = pretŕčanie vrchnej pracovnej dosky 5 cm vpredu.  

PC vstavaná skrinka a jedna spredu otvorená polica umiestnené v ľavej strane stola. Vnútorné 

rozmery PC skrinky: V:51 cm, Š:22cm, H:75 cm, Vnútorné rozmery otvorenej police nad PC 

skrinkou: V:12 cm, Š:22cm, H:75 cm, sokel 6 cm. 

 

Rozmer vyvýšenej pultovej časti: 

V:20cm, Š:95cm, H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm s ABS hranou 2 mm. 

 

Vyvýšená pultová časť v zadnej časti stola, súbežná s celou dĺžkou stola. Boky pultovej časti 

s výškou 17, 5 cm a dĺžkou 13,2 cm hrúbka 1,8 cm, s ABS hranou 2 mm umiestnené 

rovnobežne s bokmi stola utvárajú úložný priestor a lícujú so zadnou časťou stola.  

Na nich položená vrchná pultová doska s hore uvedenými rozmermi V:20cm, Š:95cm, 

H:25cm, hrúbka pultovej dosky 2,5 cm. Pretŕčanie vrchnej pultovej dosky do priestoru 

pracovnej časti (do vnútra) 5 cm, cez pultovú dosku zadnú (von) 5 cm. Na ľavej strane stola 

vonkajšia hrana mimo pult zaoblená.  

  

Pracovný stôl je s vyvýšenou časťou zjednotený zadnou pultovou doskou  s rozmermi V:92,5 

cm, Š:95cm, Hrúbka:1,8cm.  

Vrchná pultová doska je položená na vyvýšenej policovej časti a zadnej pultovej doske.  

 



Materiál z LTD. Hrúbka vrchnej pracovnej a vrchnej pultovej dosky  2,5 cm. Všetky viditeľné 

časti s ABS hranou. Hrúbka bočných stien a police 1,8 cm. Výška štandardného soklu pod PC 

skrinkou 6 cm. Farba: buk 

 

č. 3 

Spojovací rohový stôl s plnými bokmi a poloblúkom i s poloblúkovými policami  40x 40 cm. 

Počet políc: 2 + vrchná polica, ukotvené na pevno, výškovo rovnomerne. viď príloha č. 4 

Materiál: horná doska poloblúka LTD 2,5 cm; hrany opracované 2 mm ABS, hrúbka bočných 

stien a police 1,8 cm. Všetky viditeľné časti s ABS hranou. Výška štandardného soklu 6 cm. 

Farba: buk  

 

č. 4a 

1 ks obojstranného regála: Výška – 95 cm; Šírka – 85 cm; Hĺbka - 40 cm. 

Počet políc: 4 + vrchná polica, nastaviteľné police umiestnené z jednej strany 30 cm vpravo 

po celej hĺbke regála, oddelené od druhej časti LTD doskou 1,8 cm s dĺžkou 40 – 1,8 – 1,8 = 

36,4 cm, z druhej strany toho istého regála umiestnené 55 cm vľavo, Výška štandardného 

soklu 6 cm.  

Zadné dosky z oboch strán regálu predstavujú štandard 1,8 cm , čo znamená, že predelová 

LTD doska bude mať rozmer s dĺžkou 36, 4 cm a obe bočné strany 40-1,8 = 38,2 cm. Všetky 

viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. (viď príloha č. 5) 

 

č. 4b (zrkadlovo otočené) 

1 ks obojstranného regála: Výška – 95 cm; Šírka – 85 cm; Hĺbka - 40 cm. 

Počet políc: 4 + vrchná polica, nastaviteľné police umiestnené z jednej strany 30 cm vľavo po 

celej hĺbke regála, oddelené od druhej časti LTD doskou 1,8 cm s dĺžkou 40 – 1,8 – 1,8 = 36,4 

cm, z druhej strany toho istého regála umiestnené 55 cm vpravo,  

Výška štandardného soklu 6 cm.  

Zadné dosky z oboch strán regálu predstavujú štandard 1,8 cm , čo znamená, že predelová 

LTD doska bude mať rozmer s dĺžkou 36, 4 cm a obe bočné strany 40-1,8 = 38,2 cm. Všetky 

viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm.  

 

 

 



B. Zásuvkové skrinky :2ks 

Výška – 65 cm; Šírka – 45 cm; Hĺbka - 50 cm  s 3 rovnakými zásuvkami, výška vnútorného 

šuplíka 13 cm, predelenými vo vnútri stredovou  zarážkou po celej dĺžke, uzamykateľné. 

Materiál  z LTD 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. Výška 

štandardného soklu 6 cm. Farba: buk 

(viď príloha č. 6) 

 

C. Zásuvkové mobilné kontajnery na knižnú agendu na 4 kolieskach:4 ks 

2ks mobilných kontajnerov na 4 kolieskach: Výška – 60 cm (výška bez koliesok); Šírka - 

45 cm; Hĺbka - 50 cm so 4 zásuvkami rovnakej výšky a veľkosti, neuzamykateľné 

2ks mobilných kontajnerov na 4 kolieskach: Výška – 60 cm (výška bez koliesok); Šírka - 

45 cm; Hĺbka - 50 cm s 3 zásuvkami (dve horné zásuvky rovnaké, výška vnútorná šuplíka 

11,5 cm a jedna väčšia spodná zásuvka výška vnútorného šuplíka  26 cm), uzamykateľné 

Materiál  z LTD o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti opracované s ABS hranou 2 mm. 

Farba: buk (viď príloha č. 7) 

 

D. Malé obojstranné regály- 2ks 

2 ks obojstranného regála: Výška – 95 cm; Šírka – 85 cm; Hĺbka - 50 cm. 

Počet políc: 3 + vrchná polica, spevnené prestaviteľné police – zábrana proti  prehýbaniu  

políc. 

Regál je v strede  spevnený doskou , zabraňujúcou posúvaniu  kníh z jednej strany regála na 

druhú stranu regála  

Výška štandardného soklu 6 cm. 

Materiál  z LTD o hrúbke 1,8 cm, police regála o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti 

opracované s ABS hranou 2 mm. 

Farba: buk (viď príloha č. 8) 

 

E. Závesné policové skrinky-3ks 

2 ks veľkosť závesnej policovej skrinky: Výška – 100 cm; Šírka - 166 cm; Hĺbka - 23 cm 

Počet políc: 3 + vrchná polica, police spevnené - zábrana proti  prehýbaniu  políc. 

Zadná doska o hrúbke – 0,5 cm, sololitová doska, polica vpredu otvorená, Farba: buk (viď 

príloha č. 9) 

 



1 ks veľkosť závesnej policovej skrinky: Výška – 30 cm; Šírka - 125 cm; Hĺbka - 17 cm, 

atypický tvar podľa prílohy, bez zadnej dosky, vpredu otvorená 

Materiál  z LTD o hrúbke 1,8 cm, police regála o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti 

opracované s ABS hranou 2 mm. Farba: buk (viď príloha č. 10) 

 

F. Úzke vysoké jednostranné regály-3ks 

1ks veľkosť regála: Výška – 201,5 cm; Šírka - 62 cm; Hĺbka - 25 cm 

Počet políc: 7 + vrchná polica, police prestaviteľné, spredu otvorená 

Zadná doska u jednostranného regálu - 5 mm. sololitová doska - dekor. farba: buk 

Výška štandardného soklu 6 cm. 

 

1 ks veľkosť regála: Výška – 80 cm; Šírka - 60 cm; Hĺbka - 25 cm 

Počet políc: 3 + vrchná polica, police prestaviteľné, spredu otvorená 

Bez zadnej dosky u jednostranného regála. 

Výška štandardného soklu 6 cm. 

 

1 ks veľkosť regála: Výška – 80 cm; Šírka - 40 cm; Hĺbka - 30 cm 

Počet políc: 3 + vrchná polica, police prestaviteľné, spredu otvorená 

Zadná doska u jednostranného regálu – 0,5 cm. sololitová doska - dekor. farba: buk 

Výška štandardného soklu 6 cm. 

Materiál  z LTD o hrúbke 1,8 cm, police regála o hrúbke 1,8 cm. Všetky viditeľné časti 

opracované s ABS hranou 2 mm. 

Farba: buk (viď príloha č. 11) 

 

 

4. Termín dodania celého predmetu zákazky : Požadované kompletné dodanie 

tovarov na mesto plnenia  do 15.12.2017 do 13.00 hod. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 

1258, 022 01 Čadca 

6. Typ zmluvného vzťahu: objednávka 

7. Predpokladaná hodnota  zákazky : 3 374,67 Eur bez DPH 

Cenové ponuky predkladajte v mene: Eur 



V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH. 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk/výberu zákazky : najnižšia celková cena 

predmetu zákazky s DPH. 

9. Lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému evoservis.sk je  

do 3.11.2017 do 12.00 hod 

10. Lehota na oznámenie výsledkov : obstarávateľ  e-mailom prostredníctvo systému 

EVOSERVIS oznámi výsledky do 9.11.2017 

11. Podmienky pre realizáciu dodávky: 

a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení 

predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového 

dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca faktúry: Kysucká knižnica v Čadci, 

splatnosť  faktúry: 30dní. 

b) Objednávateľ požaduje originál faktúry a dodacieho listu v písomnej podobe. Dodávateľ je 

povinný uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k 

jednotlivým položkám. 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a)Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 

b) Uchádzači musia mať oprávnenie dodávať požadovaný tovar, čo doložia Výpisom z 

obchodného / živnostenského registra v prílohe. 

c)Nesplnenie podmienok požadovaných v bode b) je dôvodom k vyradeniu uchádzača zo 

súťaže. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak nebudú 

rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa. 

e) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné 

pre realizáciu zákazky. 

f) Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia poverenej osobe objednávateľa, 

ktorá vykoná obhliadku dodaného predmetu zákazky. 

g) Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín dodania najneskôr 1 deň pred 

dodaním. 

h) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, 

objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprevziať. 

i) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny predmetu zákazky montáž a dopravu na miesto 

plnenia. 



j) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

 

 

V Čadci: 24.10.2017 

 

 

                                                                                                             PhDr. Janka Bírová 

                                                                                           riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 – celkový pohľad na výpožičný pult 

 

 



 

Príloha č.2 – stôl č. 1 

 

 

 

 

Príloha č.3 – stôl č. 2 

 

 



 

Príloha č.4 – spojovací rohový stôl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 5- stôl č. 5 

 

 

Príloha č. 6  - zásuvkové skrinky 

 

 

 



Príloha č. 7 – mobilné kontajnery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8 – obojstranný regál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 9 – závesné policové skrinky 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 10 – závesná polica asymetrická 

 

 

 

Príloha č.11 – vysoké úzke regály 

 

 

 

 

 

 

 



 

K prílohe č. 2 – kovová noha zo stola 

 



K prílohe č. 2 a3- vysunutá doska na stole

 



K prílohe č. 2 a 3-pult, vyvýšená časť

  

 

 

 

 



K prílohe č. 3 -  PC skrinka s poličkou 

 



K prílohe č. 3 – zaoblený roh

 

 

K prílohe č. 6- šuplík so zarážkou 

 

 


