PRIESKUM TRHU
K zákazke:
Vybavenie učebne nábytkom v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and
economic education"
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: OTP READY Nadácia
Sídlo organizácie: Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Identifikačné číslo: 36230332
Štatutárny orgán: Ing. Angelika Mikócziová, štatutárna zástupkyňa
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dagmar Mikulová
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Vybavenie učebne nábytkom v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and
economic education"
Stručný opis zákazky:
Zabezpečenie výberu dodávateľa na dodanie tovaru - nábytku v rámci projektu: „Borderless
financial and economic education“, konkrétne:
Skladací stôl
Počet kusov: 3
Rozmery:
Šírka: 760 mm
Dĺžka: 1400 mm
Výška : nastaviteľná 740-940mm
Prijateľné sú rozmery v škále +-5 cm
Farba dosky: svetlý dub
Farba kovovej konštrukcie: čierna oceľ
Stôl musí byť ľahko rozložiteľný a zložiteľný
Stoličky
Barová stolička
Počet kusov: 6
Rozmery:
Šírka: 39 cm
Hĺbka: 39 cm
Výška: 74 cm
Šírka sedadla: 36 cm
Hĺbka sedadla: 33 cm
Výška sedadla: 74 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5 cm
Materiál: drevo, svetlý dub

Noha, sedadlo: svetlý dub
Podnožka: oceľ
Vhodné k baru vo výške 110 cm
Stolička spĺňa požiadavky pevnosti a bezpečnosti predpísané normami EN 12520 a EN 1022
Stolička do jedálne
Počet: 16
Rozmery:
Šírka: 51 cm
Hĺbka: 52 cm
Výška: 84 cm
Šírka sedadla: 41 cm
Hĺbka sedadla: 42 cm
Výška sedadla od zeme: 48 cm
Prijateľné sú rozmery +- 5 cm
Materiál: masívne recyklované drevo
Farba: viacfarebné
Operadlá s priečnym otvoreným dizajnom
Náter s retro vzhľadom
Stoličky do školiacich miestností
Počet: 68
Rozmery:
Šírka: 48 cm
Hĺbka: 56 cm
Výška: 86 cm
Šírka sedadla: 48 cm
Hĺbka sedadla: 56 cm
Výška sedadla: 47 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Noha- materiál: recyklovaný plast, kov alebo drevo
Sedadlo- materiál: recyklovaný plast
Stoličky musia byť ľahko skladovateľné a stohovateľné.
Farba: odtiene zelenej a modrej farby.
Skrinky
1. Skrinka (regál do miestnosti pre pedagógov)
Počet kusov: 1
Výška 190cm
Šírka 110 cm
Hĺbka 30 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Farba dreva: svetlý dub
AK kovové časti: čierna oceľ
Policový systém použiteľný ako knižnica (dizajnovo v súlade so skrinkou 6), spodná časť so
zatvárateľným úložným priestorom (šuflík/dvierka) .
2. Skrinka (regály za japonskú stenu)
Počet kusov: 2
Výška: 190cm
Šírka: 100 cm
Hĺbka: 60 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Farba: svetlý dub

Veľký dreveno-kovový regál s vyššou nosnosťou, mala by obsahovať jednu časť s vrátkami.
Vrchná časť by mala byť tvorená policovým systémom s veľkou nosnosťou. Výšky políc by mali
byť regulovateľné.
3. Skrinka (Lobby)
Počet kusov: 1
Rozmery regálu so skrinkou
Šírka: 80cm
Výška: 147 cm
Hĺbka : 39 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Farba: svetlý dub
Regál rozdelený na štvorcové police 33cm výška krát 33cm šírka. Spodné 4 štvorce s vrátkami.
4. Skrinka (kancelária)
Zatvárateľná kancelárska skriňa
Počet kusov: 3
Výška: 202cm
Šírka: 80cm
Hĺbka: 30 -40 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Farba: svetlý dub (rúčka čierny kov)
Skrinka vo vnútri s policovým systémom otvárateľná, dvojkrídlová
5. Skrinka (kancelária)
Počet kusov: 1
Nízka široká 3-dielna skrinka s dvoma zatvárateľnými časťami po bokoch a medzi nimi s
otvoreným policovým systémom
Šírka : 200cm
Výška: 106cm
Hĺbka: 30 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Farba: svetlý dub
Skrinková časť 76 cm, policová regál medzi dvoma časťami cca 36 cm a opäť skrinková časť cca 76
cm.
6. Skrinka (miestnosť pre padagógov)
Počet kusov: 1
Nízka komoda
Výška: 110cm
Šírka: 115 cm
Hĺbka: 45 cm
Prijateľné sú rozmery v škále +- 5cm
Farba: svetlý dub
Kombinovaná komoda so zásuvkami (svetlý dub) v dolnej časti a otvorenými policami (v hornej
časti).
Spoločný slovník obstarávania:
39100000-3 (Nábytok)
39130000-2 (Kancelársky nábytok)
39112000-0 (Stoličky);
39120000-9 (Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice);
Miesto dodania predmetu zákazky:

OK Centrum, Ul. A. Žarnova 5, Trnava
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 10.150 € bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených
v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť
vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Tabuľka pre stanovenia ceny:

Názov zariadenia

počet

Skladací stôl

3 ks

Barová stolička

6 ks

Stolička do jedálne

16 ks

Stoličky do školiacich miestností

68 ks

Skrinka – regál do miestnosti
pedagógov

1 ks

Skrinka – regál za japonskú
stenu

2 ks

Skrinka – Lobby

1 ks

Skrinka – kancelária 1

3 ks

Skrinka – kancelária 2

1 ks

Skrinka – miestnosť pre
pedagógov

1 ks

Cena tovaru s
montážou a dopravou
(bez DPH)

DPH

Cena tovaru s
montážou a dopravou
(bez DPH)

SPOLU

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto žiadosti, t.j. cena je
konečná spolu s montážou a dodaním na miesto realizácie projektu, t.j. OK Centrum, Ul. A. Žarnova 5,
Trnava
Uchádzač nie je povinný predložiť ponuku na všetky zariadenia – všetok tovar!
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.
Trvanie zmluvy:
Obdobie: do 28.05.2018 od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ,
Operačný program Interreg SK-HU, Projekt: Borderless financial and economic education (Bezhraničné
finančné a ekonomické vzdelávanie) SKHU/1601/4.1/238.
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po vykonaní
a odovzdaní všetkých práce bez závad. Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia verejnému
obstarávateľovi.
Variantné riešenie: Nie.
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
3.
PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Ponukový list (príloha č. 1 tejto žiadosti), kde bude uvedený spôsob tvorby ceny za
dodanie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH.
Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača.
2. Opis predmetu ponúkaného tovaru (ku ktorému predložil cenovú ponuku) z ktorého budú
zrejmé všetky požadované parametre , odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho
orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
3. Fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie dodávať zákazku, ktorá je predmetom
tohto verejného obstarávania.
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, všetky položky alebo na ľubovoľné položky tovaru (nie
kusov v danej položke, t.j. napr. Skrinka – regál za japonskú stenu 2 ks, Skrinka – kancelária 2 1 ks
atď.) Počty v položke nie je možné upravovať. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk: 10.05.2018 do 09:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne, mailom alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľ a to v lehote na predloženie ponúk, pričom
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi (viď. čl. 1 tejto žiadosti, t.j. LEDAS
s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava, mail: info@ledas.sk).
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať“
Označenie heslom súťaže: „Vybavenie učebne nábytkom v rámci projektu s názvom:
"Borderless financial and economic education"
Lehota otvárania ponúk: 10.05.2018 o 9:30 hod.
Urbánka 10/A, 917 01 Trnava

v priestoroch spol. LEDAS, s.r.o., Ferka

Náklady na ponuku:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
Lehota viazanosti ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.05.2018.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%.
Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto žiadosti,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a)
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto žiadosti.
b)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
c)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky
budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
d)
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.
e)
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a
zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné
financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez
časového obmedzenia.
g)
Uchádzač sa zmluvne zaviaže, že akékoľvek poruchy kamerového systému budú odstránené
bezodkladne, najneskôr do šesť hodín od nahlásenia poruchy zhotoviteľovi. V prípade chyby na
tovare, bude tento tovar nahradený novým (tzv. „kus za kus“).
h)
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
S pozdravom

Ing. Angelika Mikócziová, štatutárna zástupkyňa
V Bratislave, dňa 30.04.2018
Prílohy:
1. Ponukový list

Príloha č. 1)

Ponukový list

Verejný obstarávateľ:
OTP READY Nadácia
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie učebne nábytkom v rámci projektu s názvom: "Borderless financial and economic
education"
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Cenový návrh:

Názov zariadenia

Cena tovaru s
montážou a dopravou
(bez DPH)

počet

Skladací stôl

3 ks

Barová stolička

6 ks

Stolička do jedálne

16 ks

Stoličky do školiacich miestností

68 ks

Skrinka – regál do miestnosti
pedagógov

1 ks

Skrinka – regál za japonskú
stenu

2 ks

Skrinka – Lobby

1 ks

Skrinka – kancelária 1

3 ks

Skrinka – kancelária 2

1 ks

Skrinka – miestnosť pre
pedagógov

1 ks

DPH

Cena tovaru s
montážou a dopravou
(bez DPH)

SPOLU



Uchádzač uvedie cenu pri položke, ku ktorej predkladá cenovú ponuku
(Neplatca uvedie „nie som platca DPH“)

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:
..........................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko,
funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)

