Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokohájska 1, 842 02 Bratislava 4
________________________________________

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)
1. Názov: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
IČO: 603457
Ulica: Mokrohájska 1
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 842 02
2. Kontaktná osoba: Ing. Petra Balážová
Telefón: 02/54650062
E-mail: petra.balazova@iprba.sk
Internetová adresa: www.iprba.sk
3. Názov predmetu zákazky:
Kancelársky nábytok
4. Druh zákazky:
Tovar
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska č. 1, Bratislava
6. Stručný opis zákazky:
Predmetom cenovej ponuky je dodanie kancelárskeho nábytku pre administratívne účely do kancelárie vo
farebnom prevedení „čerešňa“ v zmysle špecifikácie, uvedenej v prílohe č. 1. Všeobecné požiadavky na kvalitu sú
uvedené v bode 15 tejto výzvy.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Kód CPV: 3913
8. Celkové množstvo alebo rozsah:
Je vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy .
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Do 1700,- EUR bez DPH
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Lehota dodania je požadovaná do 21 dní od zaslania objednávky.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
12. Použije sa elektronická aukcia:
NIE

13. Podmienky účasti:
13.1. Foto výpisu z OR alebo živnostenského listu.
13.2. Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
Dátum a čas: do dňa 15. 4.2014 do 12,00 hod.
15. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Platba sa uskutoční na základe skutočne dodaného tovaru a
predloženej faktúry, potvrdeného dodávateľom a objednávateľom po dodaní a prevzatí tovaru na dodacom
liste, ktoré bude bez závad. Predložená cena je nemenná.
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.
Ostatné všeobecné požiadavky na kvalitu, neuvedené v špecifikácii:
- požadované kvalitatívne parametre v zmysle platných STN, 1. akosť,
- hrana chrániaca pred poškodením –ABS hrana 2mm,
- u skríň a poličiek ak sa spomínajú dvere alebo dvierka – máme na mysli dvere plné - nepresklenené,
dvojkrídlové (štandardné skrinky – nie rolety),
jednotlivé kusy musia byť spolu navzájom kompatibilné ( funkčnosť, estetickosť, rovnaké materiály) , aby
sa dal vytvoriť funkčný celok ako po funkčnej, tak aj estetickej stránke,
- jednotlivé kusy by mali byť bez použitia výraznejších kovových prvkov (dlhé kovové nohy
u stolov,...),
- farba - čerešňa.
16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky
prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady
uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov
verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
Príloha č. 1. – Špecifikácia kancelárskeho nábytku
Príloha č. 2. – Cenová ponuka
V Bratislave dňa : ..........................

Schválil:
PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ IPR

