Výzva na predloženie cenovej ponuky
na tovar a služby : „ Čalúnený nábytok “
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
DIČ:
2020815665
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Dana Markošová
Email: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: 02/50114508
2. Názov predmetu zákazky :

Sedacia súprava 3+1+1, rokovacie kreslá v počte 6 ks

3. Opis predmetu zákazky :
Zatriedenie zákazky podľa CPV : 39130000-2
39113000-7
Predmetom zadávanej zákazky je obstaranie sedacej súpravy vhodnej na rokovacie účely, 6 ks
stoličiek ku rokovaciemu stolu
Špecifikácia materiálu : Farba: kávová (ilustračný vzor v prílohe ), Poťah : látka, kvalita
poťahovej textílie v hodnotách „ martindale“ približne 60.000
Technické parametre :
Sedačka :
Minimálna výška sedenia : 43-45 cm
Maximálna dĺžka : 170-190 cm
Maximálna výška sedačky : 68-75 cm
Maximálna hĺbka sedu : 66-70 cm
Tvar sedačky : hranatý, rovné tvary, výška opierok po oboch stranách plne čalúnená
v rovnakej výške ako výška sedačky: 68-75cm, opierky tvoria obdĺžnikový tvar rozmerov:
hĺbka sedu x výška sedačky
Sedacia časť tvorená 3 oddelenými čalúneniami sedenia, ekvivalent : sedacia časť vcelku
ako jeden diel bez rozdelenia počtu sedení.
Sedačka má nožičky do výšky 10 cm (tvar- štvorcové, alebo vácec)- materiál : chrómové,
respektíve nerezové, alternatíva drevo – farba tmavý orech
Kreslo sedacie: Počet 2 ks, materiál a farba zhodná ako pre sedačku, nožičky tiež rovnaký
tvar ako na sedačke, alternatíva z dreva – farba tmavý orech
Technické parametre:
Minimálna výška sedenia : 43-45 cm
Maximálna hĺbka sedu : 66-70 cm
Maximálna šírka sedu : 72-75 cm
Rokovacie kreslo:
Materiál : farba i materiál zhodná ako pre sedaciu súpravu a sedacie kreslá
Technické parametre :
Maximálna výška kresla : 890 mm

Maximálna výška sedu : 500 mm
Maximálna šírka sedu : 530-550 mm
Maximálna hĺbka sedu : 620 – 625 mm
Stolička má pevný sed na 4 nohách. Materiál : chróm, resp. nerez, ekvivalent drevo – farba
rovnako tmavý orech.
Opierky : tvoriace pravý uhol, alternatíva – oblúk,
Materiál : chróm, resp.nerez, alternatíva drevo – farba tmavý orech
Opierky - zabezpečiť textilným poťahom na ochranu chrómu z rovnakého textilného
materiálu ako čalúnenie
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet obstarania v zmysle §9 ods.9 uvedeného
zákona je do 2000, -EUR.
5. Miesto a lehota predkladania ponuky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: do 2. 5. 2014 do 10.00 h.
Ponuky doručiť v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo v písomnej
forme na adresu úradu v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke označenej
„NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka – Čalúnený nábytok.
6. Miesto a lehota plnenia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota plnenia: uviesť najskorší termín dodania v prípade ak ide o zákazku do výroby .
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie tovaru.
Platba za vykonané práce bude realizovaná na základe vystavenia faktúry po prevzatí tovaru.
Jej splatnosť bude 14 dní od doručenia faktúry.
7. Podmienky účasti
Doklad o oprávnení podnikať, predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Cenová ponuka podpísaná oprávnenou osobou uchádzača doručená v lehote na predkladanie
ponúk do sídla NKÚ SR poštou alebo elektronicky.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
1.Najnižšia cena.
2. Kvalita použitého materiálu (povinnosť predložiť ilustračné foto- konkrétny ponúkaný
tovar i farbu poťahu.)
V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena predmetu zákazky bez DPH. V cene musia
byť zahrnuté všetky náklady vrátane montáže a dopravy respektíve i suma za „vynášku“ na
5.poschodie v prípade, že tovar nie je možné prepraviť formou osobného výťahu.

Všetci uchádzači budú oboznámení s vyhodnotením ponúk písomnou formou (email).
Záručnú dobu na tovar požadujeme minimálne 24 mesiacov.
9. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Všetky prípadné požiadavky
uvedené v tejto výzve, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
materiál platí, že boli uvedené na účelom dostatočne a presne a zrozumiteľného opisu
predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

Bratislava 29.4.2014

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

Príloha výzvy.

Ilustračná ukážka dizajnu

Ilustračná ukážka materiálu : farba kávová svetlá

Ilustračná ukážka rokovacieho kresla

