
Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku – Pavilón 5 

 

1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača: ........................................................................... 

Sídlo uchádzača:   ........................................................................... 

IČO uchádzača:   ........................................................................... 

 

2. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Tabuľku vyplniť podľa popisu v SO 03 Interiér Špecifikácia zariadenia interiéru viď. príloha č. 2 ! 

Položka  Názov - popis Množstvo  Cena za 

1 ks 

Cena spolu Cena spolu 

s DPH  

01 Skriňa na posteľnú bielizeň s dverami 1 ks    

02 Stohovateľná drevená posteľ 
s matracom  

21 ks    

03 Kôš na použitú posteľnú bielizeň 
s uzatváraním 

1 ks    

04 Písací stôl s kontajnerom alebo 
zásuvkou 

1 ks    

05 Písací stôl s kontajnerom alebo 
zásuvkou 

1 ks    

06 Detský drevený obdĺžnikový stôl 
s nastaviteľnou výškou 

4 ks    

07 Detská drevená stohovateľná stolička 
s operadlom 

24    

08 Skrinka otvorená, 3 ukladacie úrovne, 
spodná zásuvka 

3 ks    

09 Skrinka otvorená, rôzne ukladacie 
úrovne 

2 ks    

10 Šatníková skriňa s dverami 1 ks    
11 Šatňová lavička 6 ks    

12 Detská šatňová skrinka pre 4 deti 6 ks    

13 Kancelárska stolička s operadlom 
a podrúčkami s nastaviteľnou výškou 
sedadla s polohovateľným operadlom, 
otáčavé, na kolieskach 

2 ks    

21 Detská kuchynka so sporákom a rúrou 1 ks    

22 Inteligentná sedačka polkruh s dvoma 
kontajnermi 

2 ks    

23     Skrinka policová hranatá so šiestimi 
kontajnermi 

4 ks    

24a Detská poličková skrinka usmiata 
hruška 

1 ks    

24b Detská poličková skrinka usmiata 
jahôdka 

1 ks    



25 Polica na stenu 1 ks    

26 Koberec cesta - zima 1 ks    

27 Koberec škôlka 1 ks    

31 Drevený vešiak na stenu s 3 háčikmi 7 ks    

32 Odpadkový kôš s detským motívom 
s objemom 20 l 

4 ks    

33 Zrkadielko s farebným motívom 
z laminovanej MDF dosky 

5 ks    

34 Polička na poháriky – 20 ks 1 ks    

35 Plastový pohárik 0,4 l 20 ks    

51 Dávkovač mydla 3 ks    

52 Zásobník papierových utierok v kotúči 2 ks    

53 Zásobník toaletného papiera 6 ks    

54 Nástenný držiak kefy na toaletu 
vrátane kefy 

8 ks    

 

Kritérium na určenie PHZ Plnenie 

 

Celková cena v EUR vrátane DPH 

 

 

 

Platca DPH:  áno  -  nie 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

  

1. Čestné vyhlásenie uchádzača: 

Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že: 

a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami 

špecifikácii a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

b) Cena predmetu zákazky za obstarávací predmet je uvedená na základe vlastných 

prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné 

a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené 

s požadovaným predmetom zákazky. 

 

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

 

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

                 meno, priezvisko a podpis 

            štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 


