SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zákazka s nízkou hodnotou)
“ NÁKUP – DIELENSKÝ NÁBYTOK ”

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Spojená škola Juraja Henischa
Adresa: Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO:
42035261
tel.:
054/4861950, 0911190771
e-mail:
ssjh.tec.bj@gmail.com
2. Stručný opis zákazky:
Dielenská skrinka na náradie na kolieskach 16 ks
• vyrobené z kvalitného oceľového plechu 0,7 – 1,0 mm
• horná odkladacia plocha vybavená lemom a podložkou z rýhovanej gumy
• 2 vnútorné zásuvky so 100% výsuvom na guličkových lištách
• uzamykanie na cylindrický zámok
• kolieska 2 × pevné, 1 × otočné, 1 × otočné s brzdou Ø 85 mm
• povrchová úprava – vypaľovací lak z umelej živice, RAL 7016/3000
Rozmery v 1000-1150 mm, š 550-580 mm, h 600-630 mm

Dielenský Pracovný stôl

6 ks

• zváraná oceľová konštrukcia z jaklových profilov 40 × 40 mm
• pracovná doska z bukovej špárovky hr.40 – 60 mm
• jednodverová skrinka s 2 policami
• 2x 3 zásuvky na centrálne uzamykanie cylindrickým zámkom
• 100% výsuv zásuviek na guličkových lištách
• povrchová úprava – vypaľovací lak z umelej živice RAL 7016/3000.
Rozmery v 850 mm, š 1700-2000mm, h 680-700 mm

3. Typ zmluvy a predmet zákazky:
Objednávka na predmet zákazky: “Nákup – dielenský nábytok”
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 400,00 € bez DPH vrátane dopravy
5. Druh zákazky: tovar
6. Miesto dodávky tovaru: Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Zváračská škola č. 208,
Kúpeľná ulica.

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove

dokument k zákazke podľa § 117

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

7. Trvanie zmluvy :

do 30.12.2018

8. Lehota na predkladanie ponúk: do 12. 11. 2018, 10,00 hod
9. Miesto predkladania ponúk: predloženie v listinnej forme na adresu uvedenú v bode 1, alebo
v elektronickej forme na e-mailovú adresu ssjh.tec.bj@gmail.com
10. Spôsob stanovenia ceny celková cena bez DPH,
11. Jazyk ponuky: slovenský
12. Podmienky financovanie predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z regionálneho príspevku na podporu menej
rozvinutých okresov, akčného plánu okresu Bardejov, prioritná oblasť C. Vzdelávanie a
adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu
zákazky.
13. Podmienky účasti uchádzačov: Neoverená kópia oprávnenia na podnikanie v predmete
zákazky.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:

najnižšia cena

15. Ostatné: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade prekročenia predpokladanej
hodnoty zákazky zrušiť tento prieskum trhu.
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