Výzva na predloženie cenovej ponuky
na tovar : „ INTERIEROVÉ DVERE“
( zákazka – postup podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 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, Bc.
Elektronická pošta: (dana.markosova@nku.gov.sk) Tel.: +421 2 50 114 508

2.

Predmet zákazky : interiérové dvere do kancelárskych priestorov v počte 16 ks, z toho 6 ks
ľavé, 9 ks pravé a 1 ks dvojkrídľové

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie zákazky) :
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet : CPV : 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky
44224200-7 Dvere

6.

Typ zmluvy :
Písomná objednávka v zmysle platných predpisov. Súčasťou objednávky je technická
špecifikácia.

7.

Miesto plnenia predmetu zákazky : NKÚ SR, expozitúra Prešov, do kancelárii v budove
Lesy SR , š.p. Obrancov mieru 6, Prešov

8.

Termín plnenia predmetu zákazky : do 14 dní od doručenia objednávky.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky
do výšky 1.500 eur bez DPH.

10.

Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude
vyjadrená v eurách.
10.2 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
10.3 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu .
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Splatnosť faktúry je 30 dní
od jej doručenia.
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12.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar uvedený v bode 3 tejto výzvy
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a podobne).

13.

Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- návrh uchádzača spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve,
- doklad podľa bodu 12 tejto výzvy,
- presný popis ponúkaného tovaru vrátane príslušenstva

14.

Lehota, miesto a spôsob predkladania cenovej ponuky
Lehota na predloženie ponúk: do 16. 2. 2015 čas: 11.00 h., rozhodujúcim termínom je
doručenie ponuky verejnému obstarávateľovi.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava .
Ponuky doručiť buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu
dana.markosova@nku.gov.sk alebo v papierovej forme poštou respektíve osobne na adresu
uvedenú v bode 1 v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke označenej
„NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka –interiérové dvere .

15.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách
s DPH.
15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu celkovú
cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3.

16.

Vyhodnotenie cenových ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

17.

Obchodné podmienky:
17.1 Predávajúci dodá tovar uvedený v predmete zákazky najneskôr do 14 dní od
doručenia objednávky .
17.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a skontrolovať podľa dodacieho listu
17.3 Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po
dodaní tovaru.
17.4 Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov .
17.5 Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru a realizácii montáže
potvrdený oprávneným zamestnancom kupujúceho v mieste určenia.
17.6 Termín splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
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18.

Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
-

19.

neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky budú
vyššie ako je suma finančných prostriedkov určená na realizáciu tejto zákazky a nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Následne bude použitý
postup zadávania zákazky zrušený.

Obhliadka priestorov: doporučujeme vykonať vzhľadom na využitie pôvodných zárubní,
kontakt pre dohodnutie termínu obhliadky: Ing. Žák, Prešov, Tel: +421 55 7082329,
jozef.zak@nku.gov.sk

Bratislava 11. 2. 2015

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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Príloha č. 1 výzvy
NÁVRH UCHÁDAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODOTENIE CENOVÝCH PONÚK

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača :
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
3. Názov predmetu zákazky : Ineteriérové dvere
Názov tovaru

Dvere jednokrídlove
Ľavé = 6ks, Pravé= 9ks
Dvere dvojkrídlové
Osadenie dverí do
pôvodnej želez. zárubne

MJ

Počet
MJ

ks

15

ks

1

ks

16

Cena za
MJ
v eurách
bez DPH

Cena celkom vrátane
dopravných nákladov

Dátum : --------------------------------------

----------------------------------------------------Meno a podpis uchádzača
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Cena za
MJ
v eurách s
DPH

Celková
cena
v eurách
bez DPH

Celková
cena
v eurách s
DPH

Príloha č. 2 Výzvy
Technické údaje :
Dvere jednokrídlové bez zárubne
Rozmer zárubne pôv.
Materiál :
Typ zárubne pôvodnej:
Spôsob otvárania dverí:
Povrchová úprava dverí:
Kovanie:
Dekor:
Počet pántov:

Šírka 800mm, výška 1970 mm
Odľahčená DTD doska
Určené pre bezpolodrážkové dvere s rohovým spojením pod uhlom
90st.– tie budú osadené do existujúcej zárubne
Otočné dvere – reverzné – teda dovnútra miestnosti
Kašírovacia fólia
Kľučka a bezpečnostné kovanie s FAB vložkou + 4 kľúče
dub
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Dvere dvojkrídlové bez zárubne
Rozmer zárubne pôv.
Materiál :
Typ zárubne pôvodnej:
Spôsob otvárania dverí:
Otváranie dverí:
Povrchová úprava dverí:
Kovanie:
Dekor:
Počet pántov:

Šírka 1600 mm, výška 1970 mm
Odľahčená DTD doska
Určené pre bezpolodrážkové, resp. polodrážkové dvere s rohovým
spojením pod uhlom 90st.– tie budú osadené do existujúcej zárubne
Otočné dvere – reverzné – teda dovnútra miestnosti
Ľavé štulpové krídlo + Pravé krídlo
Kašírovacia fólia
Kľučka a bezpečnostné kovanie s FAB vložkou + 4 kľúče
dub
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