Výzva na predloženie cenovej ponuky
na službu: „Sťahovanie 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
Miesto výkonu prác: Expozitúra NKÚ SR Prešov, Námestie mieru 3
Kontaktné osoby: Ing. Mária Pažická, Ing. Jozef Žák
Email: (maria.pazicka@nku.gov.sk, jozef.zak@nku.gov.sk)
Tel.: 051/708 2440-41, 051/708 2329
2. Názov predmetu zákazky :

Sťahovanie kancelárskeho nábytku.

3. Opis predmetu zákazky :
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 63110000-3 Manipulácia s nákladom
63521000-7 Služby agentúr pre nákladnú dopravu
60640000-6 Špedičné operácie
60100000-9 Služby cestnej dopravy
Predmetom zadávanej zákazky je sťahovanie kancelárskeho nábytku.
Špecifikácia:
- Sťahovanie kancelárskeho nábytku z Expozitúry NKÚ SR Prešov, Námestie Mieru 3
z budovy Okresného úradu Prešov do budovy Štátnych lesov SR, š.p., Odštepný závod
Prešov, Obrancov mieru 6, Prešov.
Predmetom sťahovania je kancelársky nábytok:
Kancelárske stoly
- Kancelárske stoly v počte 35 ks, rozmer 700x1400x800,
- Kancelárske stôl oválny v počte 2 ks, rozmer 1000x1500,
- Kancelársky stôl – zostava v počte 4 ks, rozmer 1000x1400,
Kancelárske skrine
- Kancelárska skriňa šatníková v počte 7 ks, rozmer 1800x1000x500,
- Kancelárska skrinka dvojdverová v počte 44 ks, rozmer 750x750,
Kancelárske kontajnery
- v počte 20 ks, rozmer 60x50,
Plechové skrine
- v počte 2 ks, rozmer 1800x1000x500,
Kancelárske stoličky
- v počte 69 ks,

Kancelárske kreslá
- v počet 4ks,
Vešiakové steny
- v počte 9 ks rozmerov 1000x1800,
Elektrospotrebiče
Chladničky
- v počte 2 ks.
Archívna dokumentácia a spisové materiály vo vlastných krabiciach.
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet obstarania v zmysle §9 ods.9 uvedeného
zákona je < 1350,- EUR.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Lehota na predloženie ponúk: do 25.03.2015 do 10,oo hod.
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
alebo v písomnej forme na adresu expozitúry NKÚ SR Prešov v lehote na predkladanie
ponúk v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“ Cenová ponuka – Sťahovanie
kancelárskych priestorov.
5. Miesto a lehota plnenia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92
Prešov.
Lehota plnenia: v časovom rozpätí od 26.03.2015 do 31.03.2015. Výsledkom verejného
obstarávania bude objednávka (zmluva) na vykonanie služby. Platba za vykonané práce bude
realizovaná na základe vystavenia faktúry po realizácií služby. Jej splatnosť bude 14 dní od
doručenia faktúry.
6. Podmienky účasti
Doklad o oprávnení podnikať, predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena. V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena predmetu zákazky bez DPH.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady. Všetci uchádzači budú oboznámení
s vyhodnotením ponúk.
Bratislava, 20.03.2015

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky

