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           V Bratislave 23.02.2017 

           HOMJ/2361/2017 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie interiérového vybavenia DC Športová 1, po rekonštrukcii - 

nábytok,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Mgr. Iveta Marčíková 02/49 253 601 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby 
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3. Opis  predmetu zákazky:         

         Predmetom zákazky je zabezpečenie – vybavenie a montáž  nábytku v interiéri Denného centra   

         Športová 1, v Bratislave po rekonštrukcii. 

         Požiadavka na predmet zákazky: 

1. Vešiaková zostava, buk – 1 kus 

2. Rozkladacie stoly, buk – 6 kusov, kuchynský stôl – 1 kus 

3. Stohovateľné stoličky, buk – 50 kusov /poprípade kov/ 

4. Kancelársky stôl so zásuvkami – 1 kus 

5. Kancelárske kreslo – 1 kus 

 

         Špecifikácia požadovaných položiek: 

        1.   Vešiaková zostava, /v dĺžke 260 cm/ buk – 1 kus 

• zložená zo dvoch časti, / 2 kusy – 1,30 m / celková dĺžka 260 cm 

• zadná doska v rozmere dĺžka 260 cm, výška 50 – 80 cm, hĺbka od 2,6 cm do 3,00 cm 

• počet vešiakov 16 rozložené v dvoch radoch 

• držiaky chrómové s dvoj háčikom 

 

        2.   Rozkladacie stoly, buk – 6 kusov, 1 kus kuchynský stôl 

• 1 kus – rozmer: hĺbka 900 cm x šírka 1 800 cm /po rozložení 2 450 cm x výška od 745 do 

760 cm 

• 5 kusov – rozmer: hĺbka 900 cm x šírka 1 350 cm /po rozložení 1 800 cm x výška od 745 

do 760 cm 

• 1 kus /kuchynský stôl/ - rozmer: hĺbka 800 cm x šírka 800 cm x výška od 745 do 760 cm 

s jednou policou v 1/3 stola 

• Žiadané parametre a vlastnosti: 

- doska: LTD drevená dyha BUK, hrúbka min 36 mm 

- nohy: laminované lesklé BUK, poprípade kovové čiernej farby 

 

        3.  Stohovateľné stoličky, buk – 50 kusov /poprípade kov/ 

• rozmer: celková výška je od 81 cm do 92 cm x hĺbka sedanu od 43 cm do 45,5 cm, výška 

sedu je od 44 cm do 48 cm 

• konštrukcia pekná, stabilná, spevnené na predných nohách, drevená kostra imitácia BUK, 

      poprípade pevná kovová kostra v čiernej farbe. Farba sedáka a operadla šedá. Sedák  

      a operák tvarovaný 

• je odnímateľný a snímateľný z ľahko udržiavaného materiálu, poprípade neodnímateľný 

z ľahko umývateľného hygienického materiálu 

• konštrukcia umožňuje stohovanie 

• nosnosť minimálne 110 kg 
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         4.   Kancelársky stôl so zásuvkami – 1 kus 

• PC stolík s dvomi zásuvkami a priestorom na umiestnenie skrinky od PC. Pod pracovnou 

doskou je umiestnená výsuvná doska pre klávesnicu 

• rozmer: výška 76 cm x šírka od 140 cm do 150 cm x hĺbka 60 cm 

• materiál: LTD drevená dyha BUK hrúbka minimálne 36 mm 

  

        5.   Kancelárske kreslo na kolieskach – 1 kus 

• pohodlné kancelárske kreslo so synchrónnou mechanikou 

• výškové nastavenie sedáka je od 46 cm do 55 cm 

• anatomicky tvarovaný sedák pre väčšie pohodlie s podrúčkami, poťah z hygienického 

materiálu 

• nosnosť: 120 kg 

 

         

         Osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky: 

• Vrátane dopravy na miesto plnenia do DC Športová 1, Bratislava 

• Dodanie tovaru bude v pracovných od 8.00 hod – 16.00 hod, piatok do 14.00 hod 

• Konečná cena bude, dodávka tovaru, vynesenie, montáž, doprava 

• Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo konkrétnej osobe objednávateľa 

      ( Mgr. Marta Asia Lalíková 02/49 253 377, socialne@banm.sk ) 

• Vystavenie faktúry až po dodaní tovaru, splatnosť 30 dní od vystavenia  

 

 

 4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 583,30 €    

     

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk              

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Vybavenie DC po rekonštrukcii,, 

            Kontaktná osoba: Mgr. Asia Marta Lalíková  / 02/49 253 377 / 

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 02.03.2017 do 12:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.03.2017 

                                       

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva 

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia 

služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia 

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 
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7. Miesto a lehota  plnenia: 

Miesto plnenia  zákazky: Denné centrum, Športová 1, Bratislava 

Lehota plnenia: podľa objednávky, max. do 15.03.2017 

                                        

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky   vrátane 

dopravy ako celku. 

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:                                                                                                                 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška  DPH 

• celková cena s DPH 

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom 

DPH. 

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

• opis predmetu zákazky 

• fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, 

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie 

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dáša Effenbergerová, v. r. 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


