VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Guľaté podsedáky pre jednoduché ekonomické sedenie detí na zemi
Názov mikroprojektu: Literárne a historické chodníčky Beskydami
Mikroprojekt realizovaný cez Žilinský samosprávny kraj v rámci programu: Program
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Kód projektu: 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: Guľaté podsedáky pre jednoduché ekonomické sedenie detí na zemi
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Guľaté podsedáky vyrobené z mäkkej peny,
potiahnuté umývateľným PVC poťahom odolným
voči požiaru.
Rozmery: 300 x 760 mm
Balenie: sada 12 ks
Dodáva sa s prepravným/uskladňovacím vozíkom.
Množstvo: 3 kompletné sady podsedákov
skladateľných na seba po 12 kusov, spolu sedenie
naraz pre 36 detí.
CPV: 39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky
4. Termín a miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto zákazky: Krajská knižnica v Žiline, Ul. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Termín zákazky: 24.3.2017
5.

Typ zmluvného vzťahu: objednávka

6. Predpokladaná cena zákazky: 825,00 EUR s DPH, t.j. 687,50 EUR bez DPH
Cenové ponuky prosíme predkladajte v mene: EUR
Uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH.
7. Kritéria výberu zákazky: najnižšia cena s DPH.
8. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: e-mailom na adresu:
eliasova@krajskakniznicazilina.sk do 09.03.2017 do 17.00 hod.
V cenovej ponuke uveďte svoje identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Kontakt:
9. Lehota na oznámenie výsledkov: obstarávateľ e-mailom oznámi dňa 10.3.2017 :
- 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;
b) Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Faktúra bude označená textom:
Názov mikroprojektu: Literárne a historické chodníčky Beskydami
Mikroprojekt realizovaný cez Žilinský samosprávny kraj v rámci programu: Program
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Záujemcovia 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, ak navrhovaná cena bude
vyššia ako je stanovený finančný limit oprávnených nákladov.
c) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné
pre realizáciu zákazky.

V Žiline, 6.3.2017
Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
riaditeľka

