Výzva
na predloženie cenovej ponuky – jednoduchá zákazka – postup VO
(§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,

Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 31811485
Kontaktné miesto: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,

Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kello do 25.7.2014
Telefón: 0911603190, e-mail: jokenko@gmail.com
Ing. Milan Lezo od 28.7. – 1.8.2014
Telefón: 0902039410, e-mail: lezomilan@gmail.com

2. Názov predmetu zákazky: Nákup kuchynského zariadenia do školských jedálni:
3. Typ zmluvy/objednávka: Zmluva na dodanie tovaru, ktorá bude výsledkom verejného
obstarávania.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál
4. Opis predmetu zákazky: Nákup kuchynského nábytku do školských jedálni podľa
nasledovnej špecifikácie:
-

4 ks jedno drez, vaňa zváraná, rozmer 70 x 70 x 85 cm (d x š x v)
5 ks jedno drez zo stolom, vaňa lisovaná 50 x 40 x 30 cm (d x š x v), horná doska hr. 40 mm
s prelisom, zadný lem hr. 40 mm, rozmer 130 x 70 cm (d x š)
7 ks dvoj drez, vaňa zváraná, rozmer 130 x 70 x 85 (d x š x v)
29 ks pracovný stôl dvojzásuvkový, rozmer 120 x 70 (d x š)
2 ks pracovný stôl dvojzásuvkový, rozmer 100 x 70 (d x š)
27 ks regál policový (5 políc), kovová konštrukcia, rozmer 100 x 60 x 197 cm (d x š x v)
dodávka na školské zariadenie (19 školských jedálni)

5. Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby, uskutočnenia prác:
19 školských jedálni materských škôl v lokalite Bratislava – Petržalka, podľa prílohy č. 1
6. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
7. Lehota dodania zákazky: 12.9.2014
8. Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:

www.strediskoskole.sk, dňa 17.7.2014

8. Podmienky financovania predmetu zákazky:
- Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
- Dodávateľ predloží obstarávateľovi faktúru z rozpisom podľa bodu 4, príloha č. 2.
- Súčasťou faktúry budú potvrdené dodacie listy z jednotlivých školských jedálni.
- Obstarávateľ uhradí faktúru do 30 dní od jej doručenia.
9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: dňa 4.8.2014 do 12,00 hod.,
10. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe do
podateľne obstarávateľa v pracovnom čase obstarávateľa. Na obálke uviesť heslo „Kuchynský
inventár“.

11. Podmienky účasti:
- predloženie cenovej ponuky s rozpisom podľa jednotlivých položiek v rátane DPH podľa
prílohy č. 2.
- predloženie certifikátov k jednotlivým tovarom
- fotokópiu dokladu, že uchádzač je oprávnený podnikať v predmete obstarania
- čestné prehlásenie, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky
poistného na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
- čestné prehlásenie, že uchádzač porozumel predmetnej výzve, súhlasí s podmienkami uvedenými
v návrhu zmluvy a súhlasí s platnosťou predloženej ponuky do 31.10.2014.

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: Cena v € vrátane DPH za celý predmet obstarania.
Obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý poskytne najnižšiu cenu a splní
podmienky účasti.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných

dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., piatok od 8,00 hod. do 13,00 hod., kedy je možné
doručovať písomnosti osobne.
- Požadovaná záruka na dodaný tovar 2 roky.
- Montáž a inštaláciu si zabezpečí obstarávateľ.
14. Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.

V Bratislave, 15.7.2014

Vypracoval: Ing. Milan Lezo

