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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Interiérové vybavenie služobných bytov ŽSK“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48, 011 09, Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Barbora Gondžárová

E-mail:

Barbora.Gondzarova@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421 41 5032 457

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie 2 služobných bytov v budove Žilinského
samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina, 011 09.
Bližšia špecifikácia a fotodokumentácia k opisu predmetu zákazky sa nachádza v prílohe v súbore
Byt1 a Byt2 a v súbore Špecifikácia predmetu zákazky.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

39143000-6 Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby
39144000-3 Nábytok do kúpeľne
39516100-3 Bytový textil

31520000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať ( z registra na verejne dostupnom portáli)

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Cena je vrátane expedície, prepravy, vykládky, osadenia a montáže.
Požadované materiály pre predmet zákazky: DTD laminovaná EGGER, dekor podľa typu uvedeného v
opise položiek v štúdii (H1101 ST12, U104 PG/ST2, Fundermax 0256 NA Zorro, a pod.) Ohranenie
ABS hranami 3 mm, v dekore zodpovedajúcemu veľkoplošného materiálu Spoje pevné lepené
kolíkované, pevný chrbát. Nábytkové kovanie BLUM, s tlmením, výklopy Aventos HL, skryté
plnovýsuvy Dvere interiérové : bezfalcové, závesy TECTUS, jadro: masívna laťovka, povrch :
prírodná dubová dyha 2 mm , morená do odtieňa dekoru v byte. Zárubne obložkové 100 mm
Digestor Elica CIAK LUX 56 Rúra / umývačka Candy DUO 609X Sklopná posteľ Häfele Aladino
160x200 Drez Blanco Zenar 45 S+
Predmetom obstarávania sú len položky uvedené v prílohe Špecifikácia predmetu obstarávania (nie
všetky položky uvedené a znázornené v prílohe Byt1 a Byt2 sú predmetom obstarávania).

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 40 323 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 06.02.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Interiérové vybavenie služobných bytov ŽSK“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie
kritérií vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto dodania tovaru
Žilina

11. Obsah ponuky
Cena v EUR s DPH na celý predmet dodávky. Cena je vrátane expedície, prepravy, vykládky,
osadenia a montáže.
Doklad o splnení podmienky účasti.

12. Doplnujuce informacie
Termín dodania: 6 týždňov od objednávky.
Finálna podoba realizácie bude upresnená a vzájomne odsúhlasená pri zadaní objednávky.
Požadovaná záručná lehota 24 mesiacov.
Objednávateľ poskytne súčinnosť nevyhnutnú na realizáciu.
Obhliadka priestorov miesta realizácie je možná 1.2.2019. V prípade záujmu je potrebné dohodnúť
stretnutie prostredníctvom e-mailu : Barbora.Gondzarova@zilinskazupa.sk

S pozdravom
Barbora Gondžárová
+421 41 5032 457
Žilinský samosprávny kraj, referent

