
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

           V Bratislave 16.10.2017

           HOMJ/10063/2017

Vec

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie kancelárskeho nábytku pre MÚ MČ BNM,, 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: Ing. Zuzana Miškovská 02/49 253 375

2. Typ zmluvy: Zákazka na dodanie tovaru



2

3. Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky je zabezpečenie kancelárskeho nábytku pre potreby zamestnancov Miestneho

         úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Zoznam - druh kancelárskeho nábytku predpokladaný
odber (ks)

cena za 1 ks s
DPH (EUR)

1
kancelárska stolička s kolieskami na mäkké podlahy s lakťovými plastovými
opierkami, bez bedrovej opierky, ergonomický tvarovateľný sedák a operadlo, poťah
textil, výškovo nastaviteľná, farby čierna, modrá, šedá, červená, nosnosť 120 kg

0-10

2

kancelárske kreslo čalúnené, na dlhé sedenie s kolieskami na mäkké podlahy, s
ergonomicky tvarovanou bedrovou opierkou, s lakťovými operkami čalúnenými,
poťah koža, farba čierna, béžová, plynulo výškovo nastaviteľná, hojdacia mechanika,
kríž s povrchovou úpravou chromovaním, nosnosť 150 kg

0-10

3
stolička konferenčná, čalúnená na sedadle a operadle, poťah textil, farba čierna,
modrá, šedá, kovový rám chrómovaný, stohovateľná, nosnosť 120 kg, s podpierkami
rúk

0-10

4 skriňa kancelárska dverová, uzamykateľná, 4 police, rozmery  cca v=1800 mm x
š=800 mm x h=420 mm so soklom, farba breza, čerešňa, buk 0-10

5 skriňa kancelárska otvorená, 4 police, rozmery  cca v=1800 mm x š=800 mm x h=420
mm so soklom, farba breza, čerešňa, buk 0-10

6 skrinka kancelárska dverová, 3 police, rozmery  cca v=1200 mm x š=800 mm x h=420
mm so soklom, farba breza, čerešňa, buk 0-10

7 skrinka kancelárska otvorená, 3 police, rozmery  cca v=1200 mm x š=800 mm x
h=420 mm so soklom, farba breza, čerešňa, buk 0-10

8 skrinka kancelárska dverová-uzamykateľná, 2 police, cca rozmery v=800 mm x š=800
mm x h=420 mm so soklom, farba breza, čerešňa, buk 0-10

9 skrinka kancelárska otvorená-bez dverí, 2 police, rozmery  cca v=800 mm x š=800
mm x h=420 mm so soklom, farba breza, čerešňa, buk 0-10

10
skriňa kancelárska so soklom, vrchné 2 police sklenené, spodné 2 police drevené
dvere, stredný priesor skrinky otvorený, rozmery cca v=1900 mm x š=800 mm x
h=400 mm, farba breza, čerešňa, buk

0-10

11 kancelársky písací stôl, rozmery v=755 mm x š=1400 mm x h=800 mm, farba breza,
čerešňa, buk 0-10

12 kancelársky písací stôl, rozmery v=755 mm x š=800 mm x h=800 mm, farba breza,
čerešňa, buk 0-10

13 kontajner s kolieskami na mäkké podlahy, uzamykateľný, 4 zásuvky, rozmery v=600
mm x š=400 mm x h=600 mm, farba breza, čerešňa, buk 0-10

14 kreslo, šírka sedadla 500-600 mm, vodeodolný textilný poťah, farba šedá, čierna, tvrdé
čalúnenie, nosná časť konštrukcie masívne drevo, 0-2

15 stolík konferenčný okrúhly Φ dosky 700 mm, chromovaná konštrukcia, výška 500
mm, doska breza, čerešňa, buk 0-2

16 interiérový vešiak stojanový, drevený s držiakom na dáždniky, 6 väčších a 6 menších
háčikov na zavesenie, výška 1890 mm 0-5

17 skriňa skladová plechová, kľučka so zámkom, 4 nastaviteľné police, rozmery v=1800
mm x š=800 mm x h=400 mm, farba biela 0-3

Cena spolu



3

         Víťazom sa stane ten, kto predloží najmenší súčet cien / súčet položiek 1 -17 / vrátane všetkých

         nákladov spojených s poskytovaním služby, t.j. administratívnych nákladov a dopravy.

         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  objednať aj jednotlivé položky samostatne, podľa sumy,

         ktorá bola nacenená uchádzačom.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 083,33 €

( Predpokladaná cena - súčet položiek s DPH: 2 497,00 € )

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Kancelársky nábytok,,

            Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Miškovská  / 02/49 253 375 /

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 23.10.2017 do 12:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2017

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.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: MÚ MČ Bratislava Nové Mesto, Junácka č.1,

Lehota plnenia: podľa objednávky

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
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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.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


