
 
 

                                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  

 

Názov mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa –   

centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov 

 

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/0042 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Názov: Kysucká knižnica v Čadci  

Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca   

IČO:  36145068 

DIČ:  2021435625 

Telefón: 041/4334115 

Stránkové dni: pondelok – piatok od  7,00  hod. do 15,00  hod.  

Kontaktná osoba: Mgr. Janka Mudríková  

e- mail:mudrikova@kniznica-cadca.sk 

 

2. Názov zákazky :  
 

Materiálne vybavenie na realizáciu mikroprojeku - nákup stoličiek, 

otočného kresla a projekčného stolíka  

 
Kľúčové slová: stolička, stôl 

CPV:, 39111100-4- Otočné sedadlá,  39112000-0 – Stoličky, 39121200-8- Stoly, 39134100-

1- Počítačové stoly, 60000000-8- Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

Druh: Tovar 

 

.  



 

3. Podrobný opis predmetu zákazky : 

1. Projekčný stolík pojazdný – 1ks 

 

Projekčný stolík s 2 drevotrieskovými policami s 
laminovaným povrchom . 

Farba dosky:  svetlo sivá 
 

Nosnosť :50 kg  
 

Rozmer police (mm) : 500x600 
 

Výšková nastaviteľnosť hornej 
police (mm):900-1150 

 

 Konštrukcia stolíka: kovová , 
 zaisťuje dobrú stabilitu a 4 kolieska, z toho 2   
s brzdou.  
 Farba konštrukcie: svetlo sivá 

  

  
 

2. Kancelárske otočné kreslo-1ks: 

 

 

 pohodlné, ergonomicky tvarované kreslo 

 čalúnené do kvalitnej poťahovej textílie 

 podpierky rúk sú plastové, skrutkované do 

sedadla a operadla 

 plynulé nastavenie výšky plynovým 

piestom 

 kovový chrómovaný kríž s kolieskami na 

tvrdé a mäkké podlahy 

 koluniverzálne kolieska pre tvrdé i mäkké 

podlahy s priemerom 50 mm 

 nosnosť 120 kg 

Farba čalúnenia sivá 

Materiál látka 

Typ mechaniky: hojdacia mechanika s 

možnosťou nastavenia tuhosti 

hojdania 
 

Nosnosť (kg) 120 

Podpierky rúk áno 

Kríž oceľový 

Celková výška (cm) 117 - 127 

Výška sedadla (cm) 49-59 

Hĺbka sedadla (cm) 53 

 Šírka sedadla (cm) 49 

 Výška operadla (cm) 68 

Výška područky nad sedadlom(cm) 
18 

 
 



3.Konferenčná stolička -15ks: 

 

 

 

 stohovateľná čalúnená konferenčná 

stolička 

 konštrukcia z oválnych oceľových trubiek, 

povrchová úprava pochrómovaním, nohy 

sú vybavené čiernymi plastovými 

koncovkami 

 sedadlo a operadlo čalúnené – mikroplyš 

(100% polyester), gramáž 280 g/m2, 

plastové diely z čierneho elastického plastu 

 nosnosť 100 kg 

Farba/Dezén sivá 

Farba konštrukcie chróm 

Nosnosť (kg) 100 

Celková výška (cm) 78 

Výška sedadla (cm) 47 

 Hĺbka sedadla (cm) 40 

 Šírka sedadla (cm) 46 

Opierky rúk nie 

Materiál sedadla látka 

Materiál operadla látka 

Skladacia konštrukcia nie 

 

 

 

 

4. Termín dodania  celého predmetu zákazky :Požadované kompletné dodanie 

tovarov na miesto dodania  od 1.9.2017 do 25.9.2017. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17.      

novembra 1258, 022 01 Čadca 

6. Typ zmluvného vzťahu: objednávka 

7. Predpokladaná cena zákazky : 996,40 Eur  bez DPH  

            Cenové ponuky predkladajte v mene: Eur 

V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH.  

8. Kritérium na vyhodnotenie  ponúk/výberu zákazky : najnižšia celková cena 

predmetu zákazky s DPH. 



9. Lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému  evoservis. sk  je : do 

23. 8. 2017 do 13.00 hod. s následnou aukciou. 

10. Lehota na oznámenie výsledkov : obstarávateľ e-mailom prostredníctvo systému 

EVOSERVIS oznámi do 30.8.2017.    

11. 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: Kysucká knižnica v Čadci ;  

b) Objednávateľ požaduje originál faktúry a dodacieho listu v písomnej podobe. Dodávateľ je 

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

jednotlivým položkám.  

12.Osobitné požiadavky na plnenie:  

- V prípade predloženia ekvivalentu, ktorý preukázateľne nebude mať rovnaké alebo 

lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plne funkčnej charakteristiky 

výrobku si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 

- Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, 

auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mikroprojekt 

uzavretej s objednávateľom.  

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
a)Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

b) Uchádzači musia mať oprávnenie dodávať požadovaný tovar. 

c) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné 

pre realizáciu zákazky.  

d) Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia poverenej osobe objednávateľa, 

ktorá vykoná obhliadku dodaného predmetu zákazky.  

e) Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín dodania najneskôr 1 deň pred 

dodaním. 

f) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, 

objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať. 

g) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny predmetu zákazky dopravu na miesto plnenia.  

h)Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky /plnenia nový, nesmie byť používaný 

alebo opotrebovaný.  

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

objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

 

V Čadci 15.8.2017 

                                                                                          PhDr. Janka Bírová  

                                                                          riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci 


