Výzva na predloženie cenových ponúk prostredníctvom EVO SERVISU.
Zákazka na výber dodávateľa 55 ks knižničných regálov s medzistenou, časť financovaná zo
zdrojov zriaďovateľa, časť z Fondu na podporu umenia a časť v rámci mikroprojektu zo zdrojov
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

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: A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
IČO: 00185752
DIČ: 2020671719
Telefón: 041/7232745
Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Eliašová
e- mail: eliasova@krajskakniznicazilina.sk
2.Názov zákazky : Obstaranie, dovoz a montáž 55 ks knižničných regálov s medzistenou
Kľúčové slová: knižničné regály
CPV: 39155000-3 – Nábytok pre knižnice, 39151100-6 – Regály, 60000000-8- Dopravné služby(bez
prepravy odpadu)
Druh:Tovar,Služba
3. Predmet zákazky: Obstaranie, dovoz a montáž 55 ks knižničných regálov s medzistenou
Technická špecifikácia obstarávaného nábytku:
Regály pre umiestnenie kníh s medzistenou:
Konštrukcia regála:
 laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm svetlosivej farby Kronospan 112PE
 hrany zvislých a vodorovných konštrukcií s ukončením ABS hranami hrúbky 0,5mm
 výška regály umožňujúca uloženie knižných titulov v šiestich radách nad sebou, pri menších
formátoch v dvoch radách za sebou
 regál musí umožniť výškové prestavanie políc podľa potreby užívateľa a zabezpečiť policu proti
jej posunu smerom dopredu
 chrbát – laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm s obojstrannou povrchovou úpravou
umožňujúcou použitie regálov na oddelenie priestoru aj v jednej rade

 rektifikovateľná výška regála, jednotlivé regále bude možné zostavovať a fixovať do celkov
pomocou kovových spojovacích prvkov
 regál má medzistenu - opatrenie proti prehýbaniu regálov pod ťarchou kníh, podľa zobrazenia
 nosnosť jednej police s predelom - spolu 20 kg, nosnosť celej skrine 120 kg,
 rozmer regála je 440x800x2200mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
 záručná doba 24 mesiacov
Počet: 55 kusov
4. Typ zmluvného vzťahu : Objednávka
5. Čas a lehota na plnenie zmluvy: od 01.10.2017od 8,00 hod do 31.10.2017 do14,00 hod
6.Množstvo / rozsah plnenia: 55ks
7.Predpokladaná hodnota zákazky: 8 646,- Eur bez DPH; 10 375,20 EUR z DPH
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia celková konečná hodnota predmetu zákazky
s DPH
9. Lehota na predkladanie ponúk prostredníctvom EVO SERVISU): do 11.08.2017do 14,45 hod

Žilina, 01.08.2017

Mgr. Katarína Šušoliaková
riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline

