Výzva na predloženie cenovej ponuky
na tovar a služby: „Výmena kancelárskeho nábytku “
( 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 :

Výmena kancelárskeho nábytku.

3. Opis predmetu zákazky :
Zatriedenie zákazky podľa CPV : 39130000-2
Predmetom zadávanej zákazky je výmena opotrebovaného kancelárskeho nábytku
Špecifikácia materiálu : drevotrieska DCP hrúbky 38 mm, a 18 mm , stolová doska po
obvode vybavená dvojfarebnou akrylovou 3D hranou o sile 2mm a 0,5 mm, odolnou proti
úderom, sklo-grafit, designové rektifikačné nohy
Farba: tmavý orech
- Písací stôl atyp tvaru – pravý Rozmer: 180x94,8x76,2 cm ( š x h x v )
- Prístavný kontajner – rozmer : 90x55x76,2 /pripája sa ku písaciemu stolu, jeho horná
doska je d 90x š.55 a je spojená s kontajnerom /
- Jednací prvok – rozmer 200 x85x76,2 s 3 nerezovými nohami /bude pristavený ku
písaciemu stolu/
- Skriňa policová, dvere doska, 5 políc, zámok ,rozmer: 79,8x40,4x196,5
- Skriňa policová, dvere doska do výšky 2 políc, zámok, rozmer: 79,8x40,4x196,5 – 2x
- Skriňa šatník kombinovaná – rozmer: 79,8x40,4x196,5 / časť vešiaková, časť poličky/
- Skriňa kombinovaná, zámok na dvere, rozmer: 39,9x42,5x196,5 (dvierka doska do
výšky 2políc, sklo-grafit na hornú časť)
- Mobilný kontajner, rozmer : 120x50,4x76,2 (kombinácia 3zásuvky v strede, po
okrajoch dvierka, rovnomerné rozdelenie)
- Skrine kompletované dekoračnými obkladovými doskami (bočné, horné) , v hrúbke
38mm, možnosť nadpojenia viacerých kusov. Prispôsobiť celkovú dĺžku zostavy na
359,10 cm
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet obstarania v zmysle §9 ods.9 uvedeného
zákona je do 3.000, EUR.
5. Miesto a lehota predkladania ponuky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava

Lehota na predloženie ponúk: do 25. 4. 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 – Výmena kancelárskeho nábytku.
6. Miesto a lehota plnenia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota plnenia: v časovom rozpätí do 14 dní od zadania objednávky. Výsledkom verejného
obstarávania bude objednávka (zmluva) 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)
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 22.4.2014
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

Príloha výzvy.

Ilustračná ukážka akrylovej 3D hrany

Ilustračná ukážka materiálu : orech tmavý

