Zadanie zákazky
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO:
00399957
Telefón:
+421 267295277
Kontaktná osoba:
Mária Hiebschová
e-mail:
maria.hiebschova@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: Dodávka a montáž žalúzii rozdelená na dve časti:
I. časť – Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií v počte - 360 ks
Špecifikácia:
-

retiazková žalúzia ISO celotieniaca 1000 x 1250 mm, 5 dielne okno – 180 ks
rozmery sú uvedené ako rozmery žalúzií

-

retiazková žalúzia ISO celotieniaca 1000 x 400 mm, 5 dielne okno – 180 ks
rozmery sú uvedené ako rozmery žalúzií

-

šírka lamiel 25 mm

-

hrúbka lamiel 0,21 mm

-

materiál lamiel – hliník

-

prevedenie žalúzií: vnútorné, horizontálne, celotieniace

-

farebné prevedenie: farba prírodného hliníka

-

spôsob ovládania: ručné, retiazka

-

bočné vedenie: oceľové lanko

-

určenie do prostredia: interiér

-

strana ovládania: pravá/ľavá podľa typu okna

-

preklápanie a vyťahovanie žalúzií: áno, retiazkou

-

prekrývací horný nosník: áno

-

žalúzie budú namontované na 36 ks hliníkových 5 dielnych oknách

Miesto dodania a montáže: Ekonomická univerzita v Bratislave, budova V2, chodba
E, slnečná strana, 4. až 9. poschodie, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Predpokladaná hodnota zákazky je: 9 180,00 eur bez DPH, vrátane zamerania,
tovaru, balné,
doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené
v objednávke, montáž v objekte objednávateľa, odvoz prebytočných ochranných
obalov, prípadne ďalšie náklady potrebné na realizáciu zákazky.
Doporučujeme zamerať každé okno!
II. časť – Dodávka a montáž vertikálnych lamelových žalúzií v počte - 4 ks
Špecifikácia:
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-

Šírka 3,93 m, výška 2,20 m, šírka

lamely 12,7 cm – 1 ks

-

Šírka 2,93 m, výška 2,20 m, šírka lamely 12,7 cm – 1 ks

-

Šírka 2,61 m, výška 2,20 m, šírka lamely 12,7 cm – 1 ks

-

Šírka 2,93 m, výška 2,20 m, šírka lamely 12,7 cm – 1 ks

-

So závažím a dolnou retiazkou

-

Ukotvenie do stropu

-

Ovládanie asymetrické – predelené v strede (alebo sťahovanie od stredu do strán)

-

Žalúzie typu Shantung alebo SPICE ( prípadne podľa dohody s dodávateľom)

-

Farba podľa vzorkovníka
Miesto dodania a montáže: Ekonomická univerzita v Bratislave, budova V2,
Dolnozemská cesta 1, Bratislava, miesnosti E4.23, E4.27, E4.28, E4.29.
Predpokladaná hodnota zákazky je: 500,00 eur bez DPH, vrátane zamerania,
tovaru, balné,
doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené
v objednávke, montáž v objekte objednávateľa, odvoz prebytočných ochranných
obalov, prípadne ďalšie náklady potrebné na realizáciu zákazky.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel.
čísle 02/6729 5262 u kontaktnej osoby: Ing. Jozefa Cerovského.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho
vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa.

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.
Každá časť predmetu zákazky uvedená v bode 2. bude vyhodnocovaná samostatne.
4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 06.03.2019 do 12.00 h.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
e-mail: maria.hiebschova@euba.sk
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.
Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne.
Ponuka musí byť spracovaná minimálne na jednu časť predmetu zákazky
uvedenú v bode 2 zadania zákazky, pre ktorú musí uchádzač ponúknuť komplexné
služby.
5. Miesta dodania:
Viď bod 2 zadania zákazky.
6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,
alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky a čestné
vyhlásenie, že nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie tovaru v členení:
Cena bez DPH
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Cena s DPH
Celková cena bez DPH
Celková cena s DPH.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane zamerania, tovaru,
balné, doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáž
v objekte objednávateľa, odvoz prebytočných ochranných obalov, prípadne ďalšie
náklady potrebné na realizáciu zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH,
v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas
doby dodania predmetu zákazky.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je
zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania tovaru je v SR, tento dodávateľ
nebude pri plnení zadania fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane
DPH.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.
Požadujeme predložiť aktualizovaný rozpočet.
10.Lehota dodania : Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 31 dní odo dňa
zadania objednávky.
11. Ďalšie informácie a podmienky realizácie
1. Úspešný uchádzač doručí kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3
pracovných dní od doručenia výsledku:
1.1. obchodný názov ponúkaných žalúzií vrátane technických parametrov,
vyobrazenia a vzoriek (pod vzorkou sa rozumie časť lamely žalúzie),
1.2. rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta
(rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre),
1.3. prepočet celkovej zmluvnej ceny podľa rozpisu jednotkových cien.
2. Objednávateľ posúdi doklady, dokumenty a vzorky predložené dodávateľom a do 3
pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo
poštou), či predložené doklady, dokumenty a vzorky:
2.1. preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v
tomto zadaní, alebo
2.2. nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tomto
zadaní a objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu
na ich doručenie.
3. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov, dokumentov a
vzoriek alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tomto zadaní, objednávateľ to bude považovať za
podstatné porušenie podmienok zadania a vyhradzuje si právo neprijať ponuku.
4. Jednotková cena je konečná a zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s
realizáciou zákazky (zameranie, tovar, balné, doprava, vyloženie na konkrétne
pracovisko uvedené v objednávke, montáž v objekte objednávateľa, odvoz
prebytočných ochranných obalov, prípadne ďalšie náklady potrebné na realizáciu
zákazky).
5. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
6. Pred realizáciou zákazky si dodávateľ zameria presné rozmery vlastným technikom
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a predloží vzorkovník k výberu farieb.
7.Zameranie a montáž je možná iba v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00
hod.

8. Plnenie sa uskutoční na základe objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný
termín a miesto plnenia.
9. Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti žalúzií.
10. Predmet zákazky bude odovzdaný na základe protokolu o odovzdaní, resp.
dodacieho listu.
11. V prípade, ak dodávateľ riadne a úplne vykoná predmet plnenia pred dohodnutým
termínom, objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet plnenia aj v skoršom termíne.
12. Dodávateľ bude fakturovať množstvo podľa presného dodaného materiálu a
realizovaných montáží u objednávateľa. Cena uvedená v ponuke sa považuje za cenu
maximálnu.
13. Cenu za predmet plnenia uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej
dodávateľom po odovzdaní predmetu zákazky ako celku.
14. Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
15. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
16. Pre odstránenie vady v záručnej lehote sa uplatňuje lehota dvoch pracovných dní.
17.Záručná oprava sa vykoná bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich
nákladov dodávateľa ako sú napr. dopravné náklady, výmena tovaru a podobne.
18. Objednávateľ si môže uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00
eur za každý aj začatý deň omeškania, ak dodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v bode
17. Verejný obstarávateľ bude požadovať vystavenie dvoch faktúr.

