
MESTO  SENEC 
 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov  
 

 

na dodanie tovarov s názvom: 

„Dodávka a montáž mobilných policových regálov pre archív“  

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Názov: Mesto Senec 

     Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 

     IČO: 00 305 065  

     DIČ: 2020662237  

     Telefón: 02/20205144, 0903212539 

     Kontaktná osoba: Tibor Časný 

     e-mail: casnyt@senec.sk   

 

2.  Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo  v súlade s § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších predpisov 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

      Archív MsÚ Senec, Pribinova 15, Senec 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 

4.1. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie a montáž mobilných policových regálov do 

archívu. 

- Rozmer miestnosti : 11.350 mm x 5.820 mm 

- Vodiace koľajnice resp. lišty ukotvené v podlahe, pre obmedzenie krajných polôh 

zabezpečené dorazmi. 

- Mechanické ovládanie na čelnej stene pojazdného regálu ovládacím prvkom 

(volantom alebo ružicou) 

- Max. výška stojiny 2700 mm 

- Prekrytie prednej strany regálu 



- Hĺbka jednej police min. 300 mm s tým, že v jednom regály budú dve police vedľa 

seba prístupne z obidvoch strán, t.j. hĺbka jedného regálu je min. 600 mm 

- Dĺžka regálu max. 4700 mm 

- Počet políc v regály 6 ks + siedma krycia, s možnosťou výškovej prestaviteľnosti 

- Min. záťaž na jednu policu 50 kg 

- Minimálny počet pohyblivých regálov 14 ks 

 

4.2. Verejný obstarávateľ umožní bezplatné pripojenie na elektrickú energiu a neobmedzený 

prístup k priestoru montáže. 

 

4.3. Verejný obstarávateľ požaduje min. dvojročnú záruku na dodané dielo, vrátane 

zabezpečenia záručného servisu. 

 

4.4. Verejný obstarávateľ poskytuje v prílohe č. 1 a č. 2 orientačný náčrt rozmiestnenia regálov 

v priestore a ilustračné foto. 

 

4.5. Verejný obstarávateľ doporučuje obhliadku priestoru pred predložením ponuky pre 

predloženie kvalifikovanej ponuky, na základe dohody s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 

tejto výzvy. 

 

 

5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

39132000-6 archivačný systém 

39151100-6 regály 

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

      Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 

 

7.  Variantné riešenie: 

      Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

8.  Predpokladaná hodnota zákazky: 

     13.500,- €  bez DPH 

 

9.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

    Do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

 

10.  Jazyk: 

      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež 

v slovenskom jazyku. 

 

11.  Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
      Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 19.6.2015 do 12,00 hod. poštou resp. osobne na 

adresu sídla uvedenú v bode 1. tejto výzvy. 

      Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.9.2015. 

 

12.  Cena  

       Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH 

a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH. 

 

 



13.  Návrh zmluvy 

       Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 

14.  Podmienky financovania: 

       Verejný obstarávateľ poskytne máx. 30%-nú zálohu ako preddavok k faktúre. Lehota 

splatnosti faktúr je 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

15.   Požadované doklady: 

15.1. Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra 

SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu 

dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.  

 

15.2. Uchádzač ďalej predloží certifikát materiálu ponúkaného výrobku. 

 

16.  Kritériá na hodnotenie ponúk 

      Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH. 

 

 

 

 V Senci  dňa 8.6.2015 

 

 

 

       Ing. Karol  K v á l, v.r. 

              primátor 
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