
Výzva  
na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky  

podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa ( sídlo spoločnosti ) 
 

Názov: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V KOŠICIACH 
Sídlo:   Ipeľská č. 1, 040 11 Košice 
Právna forma:    Rozpočtová organizácia 
IČO: 00606723 
DIČ: 2020928052 
V zastúpení: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH,  regionálny hygienik  
Kontaktná osoba:  Lengyel Ladislav 
Telefón: 055/7860124 
E- mail:  prevadzka@ruvzke.sk 
WEB:     www.ruvzke.sk  

 
 

2. Názov predmetu zákazky: „ Laboratórny nábytok “ 
                              CPV kód: 39180000-7 
 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
  3.1  Predmetom zákazky je – „ Laboratórny nábytok “ 

                      ▪   3.2  Predmet zákazky je financovaný zo štátneho rozpočtu 
                        ▪   3.3  Podrobný opis predmetu zákazky tvorí príloha č.1 
 

  

4. Základné zmluvné podmienky: 
 Miesto plnenia služby: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 
 Termíny poskytnutia služby:  06.12. 2021 - 27.12.2021 
 Splatnosť faktúr: 14 dní odo dňa jej doručenia do sídla spoločnosti bod 1 
 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu na základe faktúr, bez zálohovej 

platby. 
 Fakturácia sa uskutoční po prevzatí predmetu zákazky obstarávateľom a podpísaním 

dodacieho listu. 
 Fakturácia musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací 

list potvrdený verejným obstarávateľom 
 Poskytnutie predmetu zákazky, služby, bude realizované priebežne počas doby platnosti 

zmluvy v súlade s výsledkom výberového konania. 
 

5. Typ zmluvy: Záväzná objednávka. 
 

6. Cena a určenie ceny: 14.990,00 € bez DPH 
Objednávateľ požaduje, aby faktúra za predmet zákazky obsahovala jednotkovú cenu 
každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej 
položky. Celková výsledná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

 
7. Kritéria vyhodnotenia ponuky: Najnižšia cena  

 
8. Lehota na predloženie ponuky:  do 03.12.2021 do 10:00 hod. 

 



9. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu: 
RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice  

                                                                            alebo 
elektronicky na mailovú adresu:  prevadzka@ruvzke.sk  a do predmetu správy uveďte názov 
zákazky. 

 
 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 prípadné otázky k predmetu zákazky sa môžu doručiť obstarávateľovi: 

 najneskôr 48 hod pred termínom ukončenia predkladania ponúk na prevadzka@ruvzke.sk 
 telefonicky najneskôr 24 hod na č. t. 055 / 7860124  p. Lengyel 
 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 

zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nespĺňa požiadavky verejného 
obstarávateľa. 

 všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky na obstaranie predmetu zákazky 
znáša  uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku. 

 
 
 
 
 
 

V Košiciach dňa 26.11.2021 
 
 

                                                                                                                     MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH 
                                                                                                                regionálny hygienik      
 
 
 
 
 
Príloha : Príloha č. 1 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1
Por   
č. Názov

Rozmer v mm        
(š x h x v ) ks

1. GT Skríne a skrinky 

GT Skriňa laboratórna, horné dvierka presklenné, spodné plné, čtvordverová, ABS hrana 2mm, závesy blum 
s 3D podložkou, nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg, uzamykateľná, zámok 
haffele 900x600/2000mm 1

GT Skriňa laboratórna, horné dvierka presklenné, spodné plné, čtvordverová, ABS hrana 2mm, závesy blum 
s 3D podložkou, nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg, uzamykateľná, zámok 
haffele 900x600/2000mm 2

GT Skriňa laboratórna, plné dvierka, čtvordverová, ABS hrana 2mm, závesy blum s 3D podložkou, 
nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg, uzamykateľná, zámok haffele, policová 
5 x polica 900x600/2000mm 2
GT Skrinka laboratórna otvorená, pre prácu v sede, ABS hrana 2mm, závesy blum s 3D podložkou, 
nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg 400x520/720 1
GT Skrinka laboratórna s dvierkami, pre prácu v sede, dvojdverová, ABS hrana 2mm, závesy blum s 3D 
podložkou, nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg, 1x polica 900x520/720 1

2.
GT Laboratórny pracovný stôl pre prácu v stoji, pracovná doska bezšpárová, vyskotlaký laminát - 
chemicky a vodeodolný. 3000x750/900 1
Vysokotlaký laminát 3000x750/16 3
Keramická výlevka, biela, rozmer 500x500/280mm, sifón PP 1
Laboratórne stojánkové armatúry, zmiešavacia batéria s kohútmi hore, mosazdné jadro, epoxidový nástrek, 

1
Médiová stena z lamina, pre jednostranný stôl, s 1 policou 1200x250/800 1
Laboratorne nástenné armatúry, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pre médiovou stenu z lamina - voliteľný počet)

4
Osadenie pracovnej dosky, plastová vpusť štvorcová 1
Laboratórne stojánkové armatúry, voda studená 1
Laboratórne stojánkové armatúry, ventil jednocestný pre zemný plyn, poistný ventil 1

3. GT Pracovný stôl prístrojový pre prácu v sede 1500x600/750 3

Pracovná doska, postforming, hr. 38 mm, ABS hrana 2mm s každej strany 1500x600/38 1
Oceľová konštrukcia tvaru "C" pre prácu v sede, bez pracovnej dosky, rozoberateľná,  celá konštrukcia z 
jaklového profilu 40x40mm,, konštrukcia je chránená práškovu epoxidovou farbou, súčasťou konštrukcie sú 
nastaviteľné nožičky, konštrukcia sa skladá z 4 kovových častí

1490x500/770 1

4. GT Laboratórny pracovný stôl pre prácu v stoji 1200x600/900 1
Pracovná doska, postforming, hr. 38 mm, ABS hrana 2mm s každej strany 1200x600/38 1
Oceľová konštrukcia tvaru "C" pre prácu v sede, bez pracovnej dosky, rozoberateľná,  celá konštrukcia z 
jaklového profilu 40x40mm,, konštrukcia je chránená práškovu epoxidovou farbou, súčasťou konštrukcie sú 
nastaviteľné nožičky, konštrukcia sa skladá z 4 kovových častí 1190x550/770 1

č. Názov
Rozmer v mm        

(š x h x v ) KS
5. GT Pracovný stôl prístrojový pre prácu v sede 1800x600/750 1

Pracovná doska, postforming, hr. 38 mm, ABS hrana 2mm s každej strany 1800x600/38 1
Oceľová konštrukcia tvaru "C" pre prácu v sede, bez pracovnej dosky, rozoberateľná,  celá konštrukcia z 
jaklového profilu 40x40mm,, konštrukcia je chránená práškovu epoxidovou farbou, súčasťou konštrukcie sú 
nastaviteľné nožičky, konštrukcia sa skladá z 4 kovových častí 1790x550/770 1

6. GT Skrinky 1000x700/900 4
Skrinka laboratórna zásuvková, pre prácu v sede, štyri zásuvky  ABS hrana 2mm, závesy blum s 3D 
podložkou, nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg 450x520/720 4
Skrinka laboratórna kombinovaná, pre prácu v sede, dvojdverová, jedna horná zásuvka, ABS hrana 2mm, 
závesy blum s 3D podložkou, nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg 900x520/720 1

7. GT Pracovný stôl mokrý pre prácu v stoji 1200x750/900 1
Vysokotlaký laminát 1200x750/16 1
Keramická výlevka, biela, rozmer 500x500/280mm, sifón PP 2

Laboratórne stojánkové armatúry, zmiešavacia batéria s kohútmi hore, mosazdné jadro, epoxidový nástrek, 2

8. LM Stôl váhový s masívnou doskou 900x600x900 1
Stabilný stôl pre prácu v stoji,  s masívnou doskou s nosnosťou min.100kg, oceľová konštrukcia tvaru "C" 
pre prácu v stoji, bez pracovnej dosky, rozoberateľná,  celá konštrukcia z jaklového profilu 40x40mm,, 
konštrukcia je chránená práškovu epoxidovou farbou, súčasťou konštrukcie sú nastaviteľné nožičky, 
konštrukcia sa skladá z 4 kovových častí v rozmerocho 2x 550x8700 mm, 1 x 820x550mm, 1x 250x820mm, 
pracovná doska je položená na gumenných silenblokoch výľky 25mm 900x600x900 1

9. LM Skrinka pod stôl so zásuvkami 450x520x660 1



Skrinka laboratórna zásuvková,s 3 vysokými zásuvkami, na kolieskach, rozmer , kolieska sú vysoké 75mm s 
behúňom na tvrdé podlahy, výsuv ložiskový s tlmením, pevné dno zásuviek a zadnej steny skrinky, ABS 
hrana 2mm 450x520x660 1

10. LM Stôl prístrojový 1800x600x750 2
Stôl pre prácu v sede, s pracovnou doskou s hrúbkou 38 mm,oceľová konštrukcia tvaru "C" pre prácu v sede, 
bez pracovnej dosky, rozoberateľná,  celá konštrukcia z jaklového profilu 40x30mm,, konštrukcia je 
chránená práškovu epoxidovou farbou, súčasťou konštrukcie sú nastaviteľné nožičky, konštrukcia sa skladá z 
4 kovových častí 1800x600x750 2

11. LM Stôl prístrojový 1500x600x750 2
Stôl pre prácu v sede, bez prekrytia, s pracovnou doskou s hrúbkou 38 mm,oceľová konštrukcia tvaru "C" pre 
prácu v sede, bez pracovnej dosky, rozoberateľná,  celá konštrukcia z jaklového profilu 40x40mm,, 
konštrukcia je chránená práškovu epoxidovou farbou, súčasťou konštrukcie sú nastaviteľné nožičky, 
konštrukcia sa skladá z 4 kovových častí 1500x600x750 2

12. LM Skriňa laboratórna 900x500x1960 2

Skriňa hore presklená štvordverová s policami,  spodnej časti plné dvierka, ABS hrana 2mm, závesy blum s 
3D podložkou, nastaviteľné nožičky o výške 100mm, nosnosť jednej nožičky 150kg, 3x polica 900x500x1960 2

13. LM Stolička laboratórna, PU 5
Stolička s nastaviteľnou výškou operadla, PU, na kolieskach 5

14. LM Polica odkladacia 1200x250x800 2
Polica odkladacia na pracovný stôl, dvojpodlažná, lamino, ABS hrana 2mm, rozmer 1200x250/800 mm, 
elektrické zásuvky IP55 4x, súčasťou stĺpa je zabudovaný mediálný plastový kanál o rozmeroch 110x60mm 1200x250x800 2

Pozn: Označenia GT a LM pri jednotlivých položkach su interné a služia len pre balenie a expedíciu.
Dodávateľ žiada jednotlivé položky pri balení a expedícii viditeľne označiť týmito značkami ako je to uvedené v tomto zozname.


