Výzva na predkladanie ponúk č. 2/2018
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Krajská knižnica v Žiline
Adresa:
Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
IČO:
00185752
DIČ:
2020671719
Zastúpený:
Mgr. Katarína Šušoliaková
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Eliašová
Telefón:
041 7232 745
Elektronická pošta:
eliasova@krajskakniznicazilina.sk
3. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovarov a poskytovanie služieb.
4. Názov zákazky:
Interiérové vybavenie Krajskej knižnice v Žiline
5. Opis predmetu zákazky:
1. Knižničné regály časopisecké - 14 kusov (Príloha č. 1)

















laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm svetlosivej farby Kronospan 112PE,
hrany zvislých a vodorovných konštrukcií s ukončením ABS hranami hrúbky 2 mm,
regál musí umožniť zabezpečiť policu proti jej posunu smerom dopredu (narážacie podperky),
chrbát – laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm s obojstrannou povrchovou úpravou
umožňujúcou použitie regálov na oddelenie priestoru aj v jednej rade,
jednotlivé regály bude možné zostavovať a fixovať do celkov pomocou kovových spojovacích prvkov,
8 úložných boxov na časopisy, otváracie dvierka s vodiacou koľajničkou s možnosťou aretácie a zasunutia
dvierok v hornej časti boxu,
dvierka majú odklápací odolný nerozbitný akrylátový plexi kryt, uchytený na drevenom podklade, pre
umiestnenie a vystavenie aktuálneho čísla časopisu,
sokel dvierok s výškou 100 mm,
nosnosť jednej police s predelom - spolu 20 kg, nosnosť celej skrine 80 kg
Celkový rozmer regála: výška 1820 mm x hĺbka 350 mm x šírka 600 mm
2-stĺpcový regál (8 boxov)
každý regál má rektifikačné nohy
záručná doba 24 mesiacov
Počet: 14 regálov
Podmienky: cena včítane montáže a dopravy
Upozornenie: Pri dodávke tohto tovaru sa vyžaduje referencia min. 3 realizovaných zákaziek
špecifikovaných knižničných regálov v uplynulých 3 rokoch.

2. Knižničné regály zadverené - 4 kusy (Príloha č. 2)
 laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm svetlosivej farby Kronospan 112PE,
 hrany zvislých a vodorovných konštrukcií s ukončením ABS hranami hrúbky 0,5mm,
 výška regálu umožňujúca uloženie knižných titulov v šiestich radách nad sebou, pri menších formátoch v
dvoch radách za sebou,
 regál musí umožniť zabezpečiť policu proti jej posunu smerom dopredu (narážacie podperky),
 nosnosť jednej police s predelom - spolu 20 kg, nosnosť celej skrine 120 kg,
 chrbát – laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm s obojstrannou povrchovou úpravou
umožňujúcou použitie regálov na oddelenie priestoru aj v jednej rade,
 jednotlivé regály bude možné zostavovať a fixovať do celkov pomocou kovových spojovacích prvkov,














celkový rozmer regála je 440x800x2200mm,
každý regál má rektifikačné nohy,
pánty vŕtané, úchytky ELOX podľa zobrazenia,
spodná časť regála 440x800x1100 mm (do výšky 1100 mm) - uzamykateľná skrinka,
zadverenie: laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm svetlosivej farby Kronospan 112PE,
hrany dverí s ukončením ABS hranami hrúbky 2 mm,
úchytky kovové v povrchovej úprave práškovou farbou s efektom hliník podľa zobrazenia,
vrchná časť regála 440x800x1100 mm (od výšky 1100 mm do 2200 mm) - uzamykateľná skrinka z
bezpečnostného nerozbitného skla konex 6 mm (3+3), brúsené, rohy zrazené,
úchytky a kovanie kovové v povrchovej úprave práškovou farbou s efektom hliník podľa zobrazenia.
záručná doba 24 mesiacov,
Počet: 4 skrine
Podmienky: cena včítane montáže a dopravy

3. Centrálny knižničný pult - zostava (Príloha č. 3 + Príloha č. 6 "Návrh interiéru")








Predmetom obstarávania sú iba nasledovné časti prílohy "Návrh interiéru":
PULT "01" (celý pult - rovný pult)
PULT "02" (celý pult - lomený pult)
KNIŽNIČNÁ STENA (predmetom obstarávania sú iba spodné biele skrinky za rovným pultom)
(Interiérová štúdia - strana č. 14, 18-20)
záručná doba 24 mesiacov,
Podmienky: cena včítane montáže a dopravy

4. Knižničné regály policové s medzistenou - 10 kusov (Príloha č. 4)














laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm farba čerešňa 344 ( Kronospan )
hrany zvislých a vodorovných konštrukcií s ukončením ABS hranami hrúbky 2 mm
výška regálu umožňujúca uloženie knižných titulov v siedmich radách nad sebou (6 políc)
regál musí umožniť výškové prestavanie políc podľa potreby užívateľa a zabezpečiť policu proti jej
posunu smerom dopredu (narážacie podperky)
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 140 kg,
rozmer regála je 800x300x2550mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
každý regál má rektifikačné nohy
záručná doba 24 mesiacov
Počet: 10 kusov
Podmienky: cena včítane montáže a dopravy

5. Detský kútik - zostava (Príloha č. 5)













materiál DTD lamino H1334 Dub sorano, predné plochy biele W1000ST9
hrany ABS 2 mm
obidve zostavy pohľadové z oboch strán
optické delenie zostavy na kocky rozmerov: výška 400 mm, hĺbka: 450 mm, šírka: 415 mm
Nábytkový modul - rozmery:
výška: 800 mm (policový)/ 400 mm (modul na sedenie)
hĺbka: 450 mm
šírka: 830 mm
Rad modulov pod oknom - zostava umiestnená pri stene:
pozostáva zo 6 modulov
horné police - otvorené poličkové skrinky s pohľadovou zadnou stenou
spodné police - 5 políc uzatvorených so zadnou stenou (skrinky so zásuvkami - kontajner - plnovýsuv
BLUM - nosnosť min. 65 kg) + ostatné poličkové skrinky s pohľadovou zadnou stenou
 moduly na sedenie - čalúnený sedák s opierkou - čalúnenie bude pevné na doske, uchytené na skrinkovej
zostave, doska očalúnená a pevne prichytená k skrinkovej zostave (molitan hrúbky 100 mm + odolná
poťahovina AS18) - čalúnenie podľa vizualizácie,
 každý modul má rektifikačné nohy











Rad modulov v priestore:
pozostáva z 5 modulov a dvierok
predná časť (zo strany detského kútika) - otvorené poličkové skrinky
zadná časť - 4 chrbty so zadnou stenou, ostatné - otvorené poličkové skrinky
moduly na sedenie - čalúnený sedák bez opierky - čalúnenie bude pevné na doske, uchytené na skrinkovej
zostave, doska očalúnená a pevne prichytená k skrinkovej zostave (molitan hrúbky 100 mm + odolná
poťahovina AS18)
každý modul má rektifikačné nohy
dvojkrídlové dvierka otváravé jednostranné navonok, umiestnené na vnútornej strane skriniek, dvere po
otvorení aj zatvorení s možnosťou zaistenia
záručná doba 24 mesiacov,
Podmienky: cena včítane montáže a dopravy

6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Áno, predmet zákazky je rozdelený na nasledovných 5 častí:
1. Knižničné regály časopisecké - 14 kusov
2. Knižničné regály zadverené - 4 kusy
3. Centrálny knižničný pult - zostava
4. Knižničné regály policové s medzistenou - 10 kusov
5. Detský kútik - zostava
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu / viacero / všetkých 5 častí zákazky.
Každá časť zákazky sa bude vyhodnocovať samostatne.
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39100000-3 Nábytok
39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39122000-3 Skrine a knižnice
39122200-5 Knižnice
39155000-3 Nábytok pre knižnice
39155100-4 Vybavenie knižníc
39156000-0 Nábytok do vstupných hál a recepcií
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota celej zákazky je 21 938,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota jednotlivých častí zákazky je:
1. Knižničné regály časopisecké - 14 kusov: 6 136,67 € bez DPH
2. Knižničné regály zadverené - 4 kusy: 1 724,00 € bez DPH
3. Centrálny knižničný pult - zostava: 7884,00 € bez DPH
4. Knižničné regály policové s medzistenou - 10 kusov: 2 603,33 € bez DPH
5. Detský kútik - zostava: 3 590,00 € bez DPH
10. Trvanie zmluvy:
Zmluvný vzťah - objednávka
Termíny dodania jednotlivých častí zákazky:
1. Knižničné regály časopisecké - 14 kusov: do 15. 12. 2018
2. Knižničné regály zadverené - 4 kusy: do 15. 12. 2018
3. Centrálny knižničný pult - zostava: do 15. 12. 2018
4. Knižničné regály policové s medzistenou - 10 kusov: do 15. 12. 2018

5. Detský kútik - zostava: do 15. 12. 2018
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov:
1. zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja,
2. z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia,
3. z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Platobné podmienky:
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. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
c. 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.
d. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.
e. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
a. Uchádzači musia mať oprávnenie vyrábať požadovaný tovar, čo doložia Výpisom
z obchodného / živnostenského registra. Výpis z obchodného / živnostenského
registra je povinná príloha k cenovej ponuke (postačuje neoverená kópia).
b. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
c. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak
nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa.
d. Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky
nevyhnutné pre realizáciu zákazky.
e. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii
predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
f. Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia a montáž.
g. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred
dodaním používaný alebo opotrebovaný.
h. Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a
objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 12. 11. 2018 do 10,00 hod.
Otváranie obálok: 12. 11. 2018 o 10:15 hod
Otváranie obálok je prístupné všetkým uchádzačom.
Cenové ponuky je možné zaslať v riadne zalepenej obálke poštou, kuriérom alebo doručiť
osobne na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1: Krajská knižnica v Žiline Ul. A. Bernoláka
47, 011 77 Žilina najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
V uvedený čas musí byť ponuka doručená v mieste doručenia, nerozhoduje dátum na poštovej
pečiatke.

Uchádzač môže ako cenovú ponuku použiť predpripravené súbory Príloha č. 1-5.
Na obálke ponuky, uchádzač uvedie:
Krajská knižnica v Žiline
Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Zastúpený: Mgr. Katarína Šušoliaková
Kontaktná osoba: Ing. Jana Eliašová
Označenie „súťaž – neotvárať“
Označenie názvom zákazky: Interiérové vybavenie Krajskej knižnice v Žiline
14. Vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok: 12. 11. 2018 o 10:15 hod.
Otváranie obálok je prístupné všetkým uchádzačom.
Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH.
Dôležité upozornenie: Každá časť zákazky sa bude vyhodnocovať samostatne.
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.
15. Ďalšie informácie:
Pre vysvetľovanie výzvy alebo obhliadku miesta plnenia kontaktujte verejného obstarávateľa
(kontaktné údaje v hlavičke výzvy).
16. Prílohy k výzve:
1. Príloha č. 1 Knižničné regály časopisecké - 14 kusov
2. Príloha č. 2 Knižničné regály zadverené - 4 kusy
3. Príloha č. 3 Centrálny knižničný pult - zostava
4. Príloha č. 4 Knižničné regály policové s medzistenou - 10 kusov
5. Príloha č. 5 Detský kútik - zostava
6. Príloha č. 6 "Návrh interiéru"
Dátum: 26. 10. 2018
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby
za proces verejného obstarávania Ing. Jana Eliašová
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného
riadiaceho pracovníka: Mgr. Katarína Šušoliaková

Príloha č. 1 kritérium na hodnotenie ponúk
Názov

Cena celkom

Cena bez DPH v
EUR

DPH

Cena s DPH v
EUR

