Oznam o prieskume trhu
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru – nábytok /služby/ v rámci prieskumu trhu
podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného zákona

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenské centrum dizajnu
IČO:
00699993, DIČ:2020831329 – nie sme platcom DPH
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Tel.č: :
02/2047732 riaditeľka SCD
E-mail:
katarina.hubova@sdc.sk

2. Typ zmluvy, napr. :
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka – obsahujúca všeobecné obchodné
podmienky – a následne formou objednávok objednávanie podľa potrieb organizácie.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:.
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám., 10, Bratislava I. a II. NP
4. Podrobný opis predmetu zákazky : zakúpenie .., kancelársky nábytok viď tabuľka
6. Možnosť predloženia ponuky na uvedené predmety zákazky.
Cenové ponuky predkladať aj elektronicky spracované v excelovskom súbore – na adresu
katarína.hubová@sdc.sk do 7.2.2014 do 9,00 h.
7. Spôsob tvorby ceny: uchádzač nacení zoznam požadovaného tovaru podľa prílohy, kde bude
presne uvedená kolonka , ktorá spracuje cenu za celý predmet zákazky, ktorá bude predmetom
aj vyhodnotenia kritéria „najnižšej ceny“).
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky od 01.2.2014-7.2.2014
9. Uplynutie lehoty na o 9,00 hod.
b/ Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
do podateľne
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy ; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
NAJNIŽŠIA CENA a kvalita

b)Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky vrátane DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk

bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé
miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka,
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Natália Galbavá

Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie Katarína Hubová

Bratislava 1.2. 2014
Príloha: zoznam nábytku

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru – nábytok /služby/ v rámci prieskumu trhu
podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného zákona

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenské centrum dizajnu
IČO:
00699993, DIČ:2020831329 – nie sme platcom DPH
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Tel.č: : 02/2047732 riaditeľka SCD
E-mail: katarina.hubova@sdc.sk

2. Typ zmluvy, napr. :
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka – obsahujúca všeobecné obchodné
podmienky – a následne formou objednávok objednávanie podľa potrieb organizácie.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:.
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám., Bratislava I. a II. NP
4. Podrobný opis predmetu zákazky : zakúpenie .., stolov, ..... stoličiek.....
6. Možnosť predloženia ponuky len na celý predmet zákazky.
Cenové ponuky predkladať aj elektronicky spracované v excelovskom súbore – na adresu
nkatarína.hubová@sdc.sk do 6.2.2014 do 9,00 h.
7. Spôsob tvorby ceny: uchádzač nacení zoznam požadovaného tovaru podľa prílohy, kde bude
presne uvedená kolonka , ktorá spracuje cenu za celý predmet zákazky, ktorá bude predmetom
aj vyhodnotenia kritéria „najnižšej ceny“).
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky od 01.2.2014-5.2.2014
9. Uplynutie lehoty na o 9,00 hod.
b/ Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
do podateľne
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy ; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
NAJNIŽŠIA CENA

b)Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky vrátane DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk
bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé

miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka,
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Natália Galbavá

Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie ...........................

Bratislava 9.1.2014
Príloha: zoznam nábytku

