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

   V Bratislave 01.03.2018

        KIAZ/3829/2018

Vec

Zadanie zákazky na „Obstaranie dávkovačov a náplní  hygienických potrieb  na zásobovanie

toaliet hygienickými potrebami pre administratívnu budovu Miestneho úradu 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: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

 Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Miškovská 02/49 253 375, 0905 387 039

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

Zabezpečenie obstarania dávkovačov a náplní  hygienických potrieb na zásobovanie toaliet

hygienickými potrebami pre administratívnu budovu Miestneho úradu MČ BNM.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: v priloženej zmluve platnej do vyčerpania limitu VO

15 000,00 EUR s DPH.

cena predmetu zmluvy:
Náplne Cena v EUR

za 1 ks bez
DPH

Cena v EUR za
1 ks vrátane
DPH

1. Náplň do dávkovača mydla v objeme 1 l

2. Náplň do zásobníka na toaletný papier v

objeme 1200 útržkov – 2 vrstvový

3. Náplň do zásobníka na papierové

utierky v objeme 600 útržkov návin 150

metrov 2 vrstvové

4. Dávkovač osviežovača vzduchu, náplň

automatické dávkovanie vône na 3000

strekov

cena spolu

Osobitné požiadavky na plnenie zákazky:

1. Predbežná hodnota zákazky je 15 000,00 EUR s DPH.

2. Cenová ponuka predmetu obstarania je vrátane dovozu čistiacich a hygienických potrieb na

dohodnuté miesto dodania.

3. Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 8,00-12,00 hod.

4. Čistiace a hygienické potreby sa u dodávateľa budú objednávať priebežne v priebehu platnosti

ponuky podľa potreby objednávateľa, na základe čiastkových mailových objednávok podľa

aktuálnych potrieb objednávateľa, nie však jednorázovo.

5. Odovzdanie  a  prevzatie  zákazky  sa  uskutoční  podpísaním  a  prevzatím  dodacieho  listu

oprávnenými osobami obidvoch strán.

6. Lehota  dodania  tovaru  je  najneskôr  do  2  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  mailovej

objednávky.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť predpokladané množstvo zákazky.

Osoba splnomocnená na strane obstarávateľa je: Ing. Zuzana Miškovská, tel. 0905 387 039,

mail: zuzana.miskovska@banm.sk
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4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12 500,00  EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť: ,,Dávkovače a náplne hygienických potrieb,,

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

5.4 Miesto stretnutia: nie je potrebné

5.5 Termín obhliadky: nie je potrebná

5.6 Lehota na predloženie ponuky: 09.03.2018 do 09:00 hod.

5.7 Viazanosť/platnosť ponuky: na základe zmluvy do vyčerpania limitu VO

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: Miestny úrad MČ BNM, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia: na základe čiastkovej 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:

         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

Príloha: Zmluva na dodávku dávkovačov hygienických potrieb


