
 
 
 

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová 
Tel: + 421 908 464 595 
Fax: + 421 2 55 56 70 07 

 Email: slachtova@tendrex.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
„Nákup nábytku a kancelárskych stoličiek“  

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka nábytku a kancelárskych stoličiek pre Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v takomto predpokladanom množstve 
a technickej špecifikácii: 

  
Názov položky + špecifikácia Predpokladané 

množstvo 
Otočná kancelárska stolička s celočalúneným vysokým 
operadlom, synchromechanizmus, nastavenie hĺbky sedadla, 5-
ramenný plastový kríž, nastaviteľné podrúčky, nastaviteľná 
hlavová opierka, čalúnenie v látke s oteruvzdornosťou 
min.100000 Martindale 

 
1 ks 

Otočná kancelárska stolička s celočalúneným vysokým 
operadlom, synchromechanizmus, nastavenie hĺbky sedadla, 5-
ramenný plastový kríž, nastaviteľné podrúčky, čalúnenie v látke 
s oteruvzdornosťou min.100000 Martindale 

 
10 ks 

Otočná kancelárska stolička, sieťované operadlo, sedadlo 
čalúnené v látke s oteruvzdornosťou min. 100000 Martindale, 
synchromechanizmus, nastavenie hĺbky sedadla, 5-ramenný 
plastový kríž, nastaviteľné podrúčky, nastaviteľná hlavová 
opierka, nastaviteľné operadlo s bedrovou opierkou 

 
 

3 ks 

Rokovacia kancelárska stolička na chrómovej podnoži 
lyžinového typu, čalúnené sedadlo v látke s oteruvzdornosťou 
min. 100000 Martindale, operadlo priedušná sieťovina, možnosť 
stohovania 

 
24 ks 

Rohova sedačka: maximálny rozmer 200 x 220cm, možnosť 
jednoduchým spôsobom upraviť na posteľ pre dvoch 
/rozťahovacia sedačka/ opierky čalúnené do koženky pre ľahšiu 
údržbu, sedacia časť a aj operadlo čalúnené do hrubej nábytkovej 
látky minimálne 30000 Martindale a 250g/m 

 
2 ks 

Posteľ s úložným priestorom: posteľový rám svetlý podľa 
možnosti buk, matrac - hrúbka minimálne 6 cm 

4 ks 
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Rozkladacie kreslo: minimálny rozmer 90 x 65cm, kostru kresla 
tvorí čalúnená drevená konštrukcia do hrubej nábytkovej látky 
minimálne 30000 Martindale a 250g/m, sedacia časť sa skladá 
z troch dielov a je čalúnená do rovnakej látky ako konštrukcia a 
po rozkladaní sa vytvorí pohotovostná posteľ pre jedného 
človeka 

 
 

1 ks 

Otočná kancelárska stolička s celočalúneným vysokým 
operadlom, synchromechanizmus, nastavenie hĺbky sedadla, 5-
ramenný plastový kríž, nastaviteľné podrúčky,  čalúnenie v látke 
s oteruvzdornosťou min.100000 Martindale 

 
3 ks 

Vešiaková stena so zrkadlom: vešiaková stena farba buk, rozmer: 
šírka 120 cm, výška 140 cm, zrkadlo 50 x 100cm 

1 ks 

Vešiaková stena bez zrkadla: vešiaková stena farba buk, rozmer: 
šírka 90 cm, výška 140 cm 

2 ks 

 
V cene dodávky vyššie špecifikovaného nábytku musí byť zahrnutá aj doprava na 
miesto určenia. 
Miesto určenia:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 
 

4. Kódy CPV: 
39100000-3 Nábytok 
39130000-2 Kancelársky nábytok 
39112000-0 Stoličky 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
19 990,00 EUR bez DPH   
 

6. Identifikácia úspešného uchádzača: 
INTERCHAIR s.r.o. 
Trnavská 112 
821 01  Bratislava 
 

7. Konečná hodnota zákazky: 
19 990,00 EUR bez DPH – rámcová dohoda 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že vyššie uvedená zákazka bude zadaná úspešnému 
uchádzačovi po uplynutí 3 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia v profile 
verejného obstarávateľa. 
 
Za verejného obstarávateľa:              

 
 
 
 
               MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 

                predsedníčka 
 


