V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk
zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou prostredníctvom
systému evoservis.sk
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

Názov mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a ŻywieckaBibliotekaSamorządowa –
centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov
Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0042

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca
IČO: 36145068
DIČ: 2021435625
Telefón: 041/4334115
Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Mudríková
e- mail:mudrikova@kniznica-cadca.sk

2.Názov zákazky :
Materiálne vybavenie na realizáciu mikroprojeku - nákup knižničných regálov, stolov
a informačného pultu
Kľúčové slová: regál, stôl, pult, kancelársky kontajner
CPV: 39151100-6- Regály,39100000-3 – Nábytok, 39155000-3 – Nábytok pre knižnice,
39121200-8- Stoly, 39172000-8- Pulty,60000000-8- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh: Tovar

3.Podrobný opis predmetu zákazky :
1.Jednostranný knižničný regál: 14 ks

Veľkosť regála: Výška – 2100 mm; Šírka - 900 mm; Hĺbka
- 250 mm
Počet políc: 7 + vrchná polica
Materiál: lamino dosky o hrúbke 18 mm, police regála o
hrúbke 18 mm, ABS hrana 2 mm, spevnené prestaviteľné
police. Výška štandardného soklu 5 cm. Nosnosť políc - 30
kg. Farba: buk. Zadná doska u jednostranného regálu - 5
mm, sololitová doska - dekor. farba: buk

2.Rohový knižničný regál: 4ks

Veľkosť regála: výška – 2100 mm; šírka - 250 mm; hĺbka 250 mm
Počet políc: 7 + vrchná polica
Materiál: lamino dosky o hrúbke 18 mm, police regála o
hrúbke 18 mm, ABS hrana 2 mm, spevnené prestaviteľné
police, farba: buk.Výška štandardného soklu 5 cm. Rohový
regál esteticky dopľňa a zakončuje radu jednostranných
regálov. Rohový regál vždy zodpovedá rozmerom,
materiálu a farbe jednostranných regálov

3.Mobilný obojstranný knižničný regál-4ks

Veľkosť regála: Výška – 1520 mm; Šírka - 900 mm; Hĺbka
- 510 mm
Počet políc: 5 + vrchná polica
Materiál: lamino dosky o hrúbke 18 mm, police regála o
hrúbke 18 mm, ABS hrana 2 mm, spevnené prestaviteľné
police v zadnej časti spevnené – zábrana proti prehýbaniu
políc. Regál je v strede spevnený doskou , zabraňujúcou
posúvaniu kníh z jednej strany regála na druhú stranu
regála. Základná doska o hrúbke 36 mm, 4 otočné
kolieska, 2 s brzdou. Dek. farba: buk

4. Stôl pre čitateľa -15ks

Výška stolíka 720 mm; Pracovná doska - laminovaná MDF
atypická v tvare so šírkou: 500/700 mm; dĺžkou: 600 mm;
konštrukcia: kovová; stohovateľný.

5.Informačný pult

Zostava v tvare „L“: 2 pracovné stoly a 1 spojovací rohový
stôl rozmerov výšky V:76cm s rektifikačnými pätkami.
Stôl: V:76 cm, Š:140cm, H:70 cm
so vstavanou skrinkou na PC v ľavej časti a otvorom na
kabeláž z PC na hornej časti stola; s výsuvnou policou na
PC v strednej časti stola; plné boky a zadná doska do
polovice výšky stola.
Stôl: V: 76 cm, Š:100cm, H:70cm;plné boky ; zadná doska
do polovice výšky stola.
Spojovací rohový stôl s plnými bokmi a oblúkom; 70x 70
cm.
Materiál: horná doska stolov LTD 22 mm; hrany
opracované 2 mm ABS; bočné a zadné dosky stolov LTD
18mm; farba : buk
Vsuvné 2 ks mobilné kontajnery na 4 kolieskach: Š:
43cm,H: 60cm, V: 55 cm s 3 zásuvkami, materiál z LTD
18 mm. Farba: buk

4.Termín dodania celého predmetu zákazky:Požadované kompletné dodanie
tovarov na mesto plnenia v mesiaci 1.9. 2017 do 25.9.2017 do 13.00 hod.

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17.
novembra 1258, 022 01 Čadca

6. Typ zmluvného vzťahu: objednávka
7.Maximálna výška disponibilných zdrojov: 6 675,- EURvrátane dopravy do sídla
objednávateľa.

8. Predpokladaná cena zákazky: 5 802,15 Eur bez DPH
Cenové ponuky predkladajte v mene: Eur
V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH.

9.Kritérium na vyhodnotenie ponúk/výberu zákazky : najnižšia celková cena
predmetu zákazky s DPH.

10.Lehota na predkladanie ponúk:prostredníctvom systému

evoservis.sk je :

do22.8.2017 do 13.00 hod

11.Lehota na oznámenie výsledkov : obstarávateľ e-mailom prostredníctvo systému
EVOSERVIS oznámi výsledky do 28.8.2017.

12. Podmienky pre realizáciu dodávky:
a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení
predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového
dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca faktúry: Kysucká knižnica v Čadci ;

b) Objednávateľ požaduje originál faktúry a dodacieho listu v písomnej podobe. Dodávateľ je
povinný uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k
jednotlivým položkám.

13.Osobitné požiadavky na plnenie:
-

-

V prípade predloženia ekvivalentu, ktorý preukázateľne nebude mať rovnaké alebo
lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plne funkčnej charakteristiky
výrobku si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mikroprojekt
uzavretej s objednávateľom.
.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a)Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
b)Uchádzači sú povinný predložiť podrobnú špecifikáciu každého ponúkaného tovaru
s opisom technických vlastností ako POVINNÚ PRÍLOHU k cenovej ponuke.
c) Uchádzači musia mať oprávnenie dodávať požadovanýtovar, čo doložia Výpisom z
obchodného / živnostenského registra v prílohe.
d)Nesplnenie podmienok požadovaných v bode b), c) je dôvodom k vyradeniu uchádzača zo
súťaže.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak nebudú
rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa a ak navrhovaná cena bude vyššia ako je
stanovený finančný limit oprávnených nákladov (objednávateľ disponuje objemom max.
6675,- EUR vrátane DPH).
f) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné
pre realizáciu zákazky.
g) Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia poverenej osobe objednávateľa,
ktorá vykoná obhliadku dodaného predmetu zákazky.
h) Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín dodania najneskôr 1 deň pred
dodaním.
i) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky,
objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprevziať.
j) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny predmetu zákazky montáž a dopravu na miesto
plnenia.
k)Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a
objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
V Čadci:14.8.2017
PhDr. Janka Bírová
riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci

