MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.: 5596/757/2015

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky s názvom :
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Tel.č.:
02/49202301
fax:
02/49202388
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy:
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za dodávka a montáž technológie.
Zmluva o dielo bude predložená úspešnému uchádzačovi po doručení informácie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mestský úrad, Prostredná č. 29/92, 900 21 Svätý Jur.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku podľa priloženého návrhu.
39130000-2 - Kancelársky nábytok;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Materiál požadovaný pre výrobu kancelárskeho nábytku je nasledovný, alebo záujemca
(uchádzač) ponúkne a použije pri realizácii predmetu zákazky ekvivalentný materiál:
laminátová drevotriesková doska výrobcu EGGER o hrúbke podľa potreby a návrhu, min. 18
mm, s odolnou plastovou 2mm ABS hranou,
Drevodekor svetlejší: H3704 ST15 TOBACCO AIDA WALNUT - EGGER
Drevodekor tmavší: H1599 ST15 CHOCOLATE TYROLEAN BEECH - EGGER
Skrinky, skrine, kontajnery kovové úchytky, plné dvere uzamykateľné zámkou
Panty HETTICH, popr. BLUM.
Výsuvy – Guličkové plnovýsuvy.
Odolnosť obojstranných melamínom potiahnutých dosiek voči všetkým prostriedkom,
bežne používaným v kanceláriách, voči chemikáliám, tukom a alkoholu.
Na spodnej časti skriniek a skríň plasty proti poškrabaniu podlahy.
Skrine a skrinky laminátová drevotriesková doska o hrúbke 18 mm v tých istých dezénoch
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Konferenčný stolík laminátová drevotriesková doska o hrúbke 36 mm v tých istých
dezénoch s vrchným sklom čiernym lakobelom podlepeným bezpečnodtnou foliou.
Kancelárske stoly laminátová drevotriesková doska o hrúbke 36 mm v tých istých dezénoch
Kontajnery laminátová drevotriesková doska o hrúbke 18 mm aj zo zadnej strany v tých
istých dezénoch, na kolieskach s centrálnym uzamykaním.
Vrchná zásuvka musí mať možnosť vnútorného členenia
5. Rozsah predmetu zákazky:
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku. Záručný a pozáručný servis.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
7. Spôsob tvorby ceny :
V cene uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením a odovzdaním predmetu
obstarávania uvedené v tejto výzve.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky : do 28 dní od podpísania zmluvy o dielo, najneskôr
však 05.06.2015.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a) Dňa 06.05.2015 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
do podateľne v zalepenej obálke s uvedenou adresou uchádzača a heslom
„Kancelársky nábytok, NEOTVÁRAŤ!!!“.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží :
a) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v prieskume, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
b) požiadavky na obstarávateľa,
c) výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú službu
(živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného registra) v súlade s predmetom
oslovenia – kópia,
d) referencie z akcií podobného typu,
e) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá evidované nevysporiadané finančné a iné
záväzky voči Mestu Svätý Jur,
f) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní,
g) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z.,
h) potvrdenie o platnosti ponuky do 30.05.2015,
i) cena za predmet obstarávania s DPH,
j) cena za predmet obstarávania bez DPH,
k) v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia a odsúhlasenia objednávateľom. Obstarávateľ
neposkytuje preddavok.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky

b) Spôsob hodnotenia kritérií :
Poradový.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :
Ing. Roman Šišovič, tel. č.: +421 907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

Vo Svätom Jure, dňa 29.04.2015

