
 
V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou prostredníctvom systému 

evoservis.sk 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

Výstavné panely a stojany pre realizáciu mikroprojektu Literárno-

historické chodníčky Beskydami  
 

Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami  

Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja - 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046  

           

         1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Krajská knižnica v Žiline  

Sídlo:   Ul. A. Bernoláka 47  

IČO:     00185752 

DIČ:     2020671719 

Telefón: 041/ 7232745  

Stránkové dni: pondelok – piatok od 8,30 hod. do 15,00 hod.   

      Kontaktná osoba: Jana Eliašová    

      e- mail: eliasova@krajskakniznicazilina.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: Výstavné panely a stojany pre realizáciu 

mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky:  

1. Výstavný panel A1, ktorý pozostáva z nasledovných častí:  
A. Kovový stojan (eloxovaná  hliníková konštrukcia) s rozmermi konštrukcie: šírka: 830-860 

mm, výška: 1900-1950 mm, hĺbka: 400-450 mm, aretovateľné oblúkové nožičky (podľa 

obrázka) pre stabilitu   

B. Odolná akrylátová plexikapsa formátu A1, do ktorej možno vkladať dokumenty, 

fotografie... s možnosťou obojstrannej prezentácie grafického materiálu   

C. Oceľové lanká na upevnenie plexikapsy na hliníkový rám (2 horné úchyty pre upevnenie 

laniek + 2 spodné úchyty pre upevnenie oceľových laniek, 4 bočné úchyty pre zavesenie 

dosiek plexikapsy)  

Vizualizácia panelov je na priložených obrázkoch.  

Množstvo: 8 kusov výstavných panelov  
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2. Mobilný obojstranný stojan na publikácie 16 × A4 (8 x 

A4 z každej strany) s nasledovnou špecifikáciou:    

A. Stabilný kovový stojan (eloxovaná hliníková konštrukcia) s 

rozmermi: šírka 520-570 mm, výška 1700-1900 mm, hĺbka 

440-460 mm 

4 nosné tyče na uchytenie obojstranných odnímateľných políc 

ako súčasť rámu.   

B. Akrylátové odnímateľné obojstranné police s hrúbkou 

akrylátu 4 mm: 4 kusy 

Police sú zabezpečené proti vypadávaniu dokumentov pomocou 

lišty. 

Police sú navrhnuté tak, aby sa umiestnené dokumenty formátu  

A4 neprekrývali a boli všetky viditeľné.  

Množstvo: 2 kusy stojanov    

 

 

 

 

 

 

 

 

CPV Kódy: 35261000-1 Informačné panely, 30191120-1 Stojany na časopisy, 30193500-

3 Stojany na tlačoviny, 39153100-0 Stojany na knihy, 60000000-8- Dopravné služby 

 

4.   Termín a miesto dodania predmetu zákazky: 

Miesto zákazky: Krajská knižnica v Žiline, Ul. Bernoláka 47, 011 77 Žilina   



Termín dodania predmetu zákazky: Požadované kompletné dodanie tovarov na miesto 

plnenia v mesiaci od 1.9.2017 do 30.9.2017 jednou dodávkou. 

   

5.   Typ zmluvného vzťahu: objednávka  

       
6. Predpokladaná cena zákazky: 2 910,02 € bez DPH  (3 502,02 € s DPH) 

 Cenové ponuky prosíme predkladajte v mene: EUR 

V cenovej ponuke uvádzajte celkovú konečnú cenu za plnenie predmetu zákazky 

(s DPH). 

  

7. Kritéria výberu zákazky: najnižšia celková konečná cena za splnenie predmetu 

zákazky (s DPH).        
 

8. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému 

evoservis.sk do 15.8.2017 (9:00) s následnou e-aukciou  

 

9.   Lehota na oznámenie výsledkov: obstarávateľ e-mailom oznámi do 21.8.2017 

- úspešnému uchádzačovi o prijatí jeho ponuky k danému predmetu zákazky; 

- ostatným účastníkom, že ich ponuky boli neúspešné.  

 

10. Podmienky pre realizáciu dodávky:  

a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po 

splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho 

účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca 

faktúry: Krajská knižnica v Žiline, splatnosť faktúry: 30 dní  

b) Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný 

uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým 

položkám. 

   

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

a) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak 

nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa.  

c) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky 

nevyhnutné pre realizáciu zákazky.  

d) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii 

predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať. 

e) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia.  

f) Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred 

dodaním používaný alebo opotrebovaný. 

g) Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia naraz jednou dodávkou. 

h) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
      

                                                 

V Žiline, 4.8.2017                                                                              Mgr. Katarína Šušoliaková 

                                                                                                          Krajská knižnica v Žiline 

                                                                                                                       riaditeľka   


