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Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku 

Názov zákazky Výroba, dodávka a montáž  nábytku 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

 

IČO 31297757 

 

DIČ 

 

2021491120 

 Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 

 

Adresa Štefánikova 20, 071 01  Michalovce 

 

Kontaktná osoba Ing. Luteranová Dana, vedúca ÚETČ, tel. č. 056/ 6441141, 

 +421948354554, luteranova@zkgz.sk 

 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

 

Číslo účtu: 7000185326/8180 

 

 

II. Typ zákazky 

Typ zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie  

tovarov, prác a služieb nie bežne dostupných na trhu. 

Typ aukcie Bez elektronickej aukcie 

 

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie. 

Anonymná 

zákazka 

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí 

informácie o predložených ponukách. 

Oblasť Nábytok 

Druh a typ 

zákazky, hlavné 

a vedľajšie CPV 

kódy 

Druh zákazky: Tovar, Práce. Služby. Typ zákazky: Zákazka s nízkou 

hodnotou pre tovary, práce a služby nie  bežne dostupné na trhu -  

požadované vyrábané, dodávané, uskutočňované a poskytované 

tovary, práce a služby sú realizovateľné iba základe špecifických a pre 

daný prípad jedinečných požiadaviek. CPV kódy: 39130000 

Kancelársky nábytok, 36141100-2 Regály, 36145000-9 Nábytok pre 

knižnice 45421000-4 Stolárske práce, 45420000-7 Inštalovanie 

stolárskych a tesárskych výrobkov, 60122150-5 Doprava nábytku 

sťahovacími vozidlami. 
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III. Špecifikácia predmetu zákazky  

Predmet zákazky Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž nábytku do 

priestorov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického 

v Michalovciach. 

Požiadavka na 

prevedenie 

nábytku 

 

Použitie materiálu LDT, vzor a hrúbka materiálu podľa špecifikácie 

na jednotlivých oddeleniach (v bode IV.). 

Požiadavky na 

montáž nábytku 

Kancelársky nábytok a knižničné regály budú dovezené a poskladané 

dodávateľom priamo v priestoroch ZKGZ v Michalovciach. Termín 

zmontovania: do 3 pracovných dní odo dňa dovezenia.  

Miesto  dodania 

zákazky 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 

Štefánikova 20, 071 01  Michalovce.  

 Termín dodania 

zákazky  

Do:  28. 12. 2020 

Garancia na 

dodávku 

a pozáručný servis 

Požadujeme garanciu na materiál min. 2 roky, garanciu na vykonanú 

montážnu prácu min. 2 roky odo dňa  prevzatia, vrátane možnosti 

záručného a pozáručného servisu. 

 

IV. Parametre k vypracovaniu cenovej ponuky 

Detské oddelenie beletria 

Knižničné regály 

 

Knižničné regály jednostranné 2020x300x900 cm /6 políc/, 

hrúbka materiálu 18 mm, hrany ABS 23/2, dekor Dub artizan, 

nosnosť 80 kg 

8 ks 

 

Regionálne oddelenie 

Skriňa  s posuvnými dverami 

 

Rozmer 2700x1540x400cm /14 políc/, 

hrúbka materiál 18 mm, hrany ABS 23/2, dekor Boras light oak, 

nosnosť 150 kg 

1 ks 

 

Skrinky zatvorené  

 

Rozmer 1400x850x400 cm /4 police/, hrúbka materiálu  18 mm, 

hrany ABS 23/2,  dekor Boras light oak, nosnosť 50 kg 

2 ks 

Rozmer 1000x850x400 cm /3 police/, hrúbka materiálu 18 mm, 

hrany ABS 23/2, dekor Boras light oak, nosnosť 50 kg 

 

2 ks 
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Spoločenská miestnosť II. posch. 

Pracovný kancelársky stôl  

s uzamykateľnými zásuvkami 

Rozmer 1800x760x700 cm, hrúbka materiálu 36 mm, hrany 

ABS 42/2, dekor Bianco acacia, nosnosť 40 kg 

1 ks 

 

Kancelária II. posch. 

Zostava na chladničku 

 

Rozmer 2090x610x940 cm  /6 políc/, hrúbka materiálu 36 mm, 

hrany ABS 42/2,  dekor Gotland, nosnosť 80 kg 

 

1 ks 

 

V.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk, obsah ponuky 

Lehota na 

predkladanie 

ponúk 

 

do 16. 11. 2020 do 15,30 hod. 

Miesto 

predkladania 

ponúk 

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 

Štefánikova 20, 071 01  Michalovce. 

Spôsob 

predkladania 

ponúk 

Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na 

adresu verejného obstarávateľa v zalepenej obálke. Na obálke musí 

byť uvedená adresa verejného obstarávateľa, názov a sídlo uchádzača 

a upozornenie „NEOTVÁRAŤ – Cenová ponuka Výroba, dodávka a 

montáž nábytku.“ 

Osobitné 

požiadavky na 

dodávateľa 

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača /obchodný 

názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, IČO, 

DIČ, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, internetová adresa, 

emailová adresa kontaktnej osoby/, 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa §32 

ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom 

vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu - doklad o oprávnení 

uskutočňovať dodávku tovarov a služieb, ktoré sú predmetom tejto 

zákazky. 

Osobitné 

požiadavky a 

predložené ponuky  

 

Cenová ponuka na predmet zákazky musí byť stanovená v celkovej 

hodnote bez DPH a s DPH. Súčasťou cenovej ponuky musia byť 

všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu 

zmluvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na danú skutočnosť 

upozorní v ponuke. 
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VI.  Predpokladaná hodnota zákazky a financovanie predmetu zákazky 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je 3665,- Eur bez DPH (4 398,- Eur 

s DPH). V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude 

vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným 

obstarávateľom s DPH, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

neprijať ju. Celková cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane 

všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. 

  

Financovanie 

predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Dodávateľovi sa 

neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 

formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej 

faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Požadovaný 

predmet zákazky sa uhradí po jeho dodaní a odovzdaní verejnému 

obstarávateľovi. 

 

VII. Kritérium na vyhodnotenie predložených ponúk 

Kritérium 

vyhodnotenia 

Jediným kritériom je najnižšia cena za celkovú cenu zákazky s DPH. 

 

VIII. Lehoty – otváranie obálok a oznámenie o výsledku VO 

Lehota  otvárania 

obálok  

Lehota otvárania cenových ponúk: dňa  18. 11. 2020 o 10.00 hod. 

v priestoroch ZKGZ v Michalovciach 

 

 

Lehota  oznámenia 

o výsledku VO 

Lehota oznámenia o výsledku VO:  do dňa 23. 11.  2020 

 

IX. Zmluvné podmienky 

Zmluvné podmienky 

 

Výroba, dodávka a montáž nábytku sa realizuje na základe 

uzatvorenej zmluvy o dielo. Súčasťou zmluvy musí byť nasledujúca 

veta: „Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa“. 

 

 Súčasťou zmluvy musí byť uvedenie celkovej ceny za dielo v EUR 

bez DPH a s DPH, a to za: 

- jednotlivý druh nábytku v požadovaných technických 

parametroch vrátane dodávky a montáže nábytku 

- celkovú cenu zákazky. 
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Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania 

a vymerania predmetu zákazky, sa môžu prihlásiť u kontaktnej osoby uvedenej v bode I. na 

vyššie uvedené telefónne čísla. 

 

 

 

Michalovce  dňa  10. 11. 2020    PhDr. Alena Vasiľová 

                                         riaditeľka 

 


