Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou
hodnotou
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ako verejný obstarávateľ (ďalej len „BKIS“) Vás
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky.

1. Názov predmetu zákazky:
Stoličky Spoon 250 ks alebo ekvivalent
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●
●

Názov:
Adresa:
IČO:
Štatutár:
Kontaktná osoba:
Kontaktný e-mail:
Kontaktný tel.:

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO
Židovská 1, 81515 Bratislava
30794544; DIČ: 2021795358
Mgr. Katarína Hulíková
Ing. Gabriela Klinková
prevadzka@bkis.sk
0915 794 325

3. Predmet zákazky:
Stoličky Spoon 250 ks alebo ekvivalent.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39112000-0 - stoličky

5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky nákup dizajnových stoličiek Spoon alebo ekvivalent.
• Počet ks: 250
• Farba: transparent
• Materiál: recyklovateľná polykarbonátová rámová konštrukcia
• Odolnosť voči poveternostným vplyvom: áno
• Stohovateľnosť: áno
• Výška operadla: min 89 cm
• Výška sedadla: max 49 cm
• Hĺbka: 56 cm
• Šírka: 52 cm

Príklad dizajnu stoličky:

Predmet zákazky zahŕňa:
Doprava do miesta plnenia

6. Lehota a miesto plnenia:
Lehota plnenia: najneskôr do 5 týždňov od doručenia objednávky
Miesto plnenia: Kostol Klarisiek, Klariská, 811 03 Staré Mesto, Slovensko.

7. Variantné riešenia: nie
8. Typ zmluvy: objednávka
9.

Ponuka:

V ponuke predložte nasledujúce doklady a dokumenty:
1. Cenová ponuka v rozsahu a štruktúre podľa Prílohy č.1 – scan
2. Vyhlásenie uchádzača – Príloha č.2 – scan.

10. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Cenovú ponuku požadujeme zaslať na e – mailovú adresu verejného obstarávateľa
h.kolozvary@bkis.sk v lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 3.11.2020 o 12:00
hod.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

11. Vyhodnocovanie ponúk:
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý
predmet zákazky.
2. Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR vrátane DPH bude vyhodnotená ako úspešná.
3. Návrh ceny za celý predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača
spojené s plnením predmetu zákazky.

12. Oznámenie výsledku:
Verejný obstarávateľ písomne oznámi (el. poštou) vyhodnotenie verejného obstarávania
všetkým uchádzačom. V prípade úspešnosti Vašej ponuky Vám bude zaslané oznámenie, že
Vašu ponuku prijímame. Objednávka sa vystaví v zmysle interných predpisov verejného
obstarávateľa.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi (el. poštou), že jeho ponuku neprijíma
s uvedením dôvodu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť tento
proces bez zadania zákazky.

7. Podmienky financovania a ďalšie podmienky:
Podaním ponuky na predmet zákazky uchádzač berie na vedomie a súhlasí s nasledujúcimi
podmienkami:
1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov BKIS bez poskytnutia
preddavku, so splatnosťou faktúry do 30 dní.
2. Náklady na dopravu sú zahrnuté v cene plnenia.
3. Úspešný uchádzač je ako predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne.
4. Úspešný uchádzač ako predávajúci poskytuje záruku za kvalitu tovaru v trvaní 24
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

V Bratislave dňa 27.10.2020

…………………….................
Ing. Mário M i h a l o v i č
zástupca riaditeľky BKIS

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritérií
Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne
vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho
identifikačnými údajmi súčasťou objednávky.
1. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
2. Návrh na plnenie kritérií:
Množstvo

Stoličky Spoon alebo ekv.

Jed. cena
V EUR
bez DPH

Celková
cena
v EUR bez
DPH*

Celková
cena
v EUR s
DPH

250

Celková cena

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane
platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa
stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena
sa považuje za cenu vrátane DPH.

V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami, uvedenými vo Výzve na predkladanie
ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Stoličky Spoon 250 ks
alebo ekvivalent“ a že v mnou navrhovanej cene podľa Výzvy na predkladanie ponúk sú
zahrnuté všetky moje náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Zároveň čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

