
     Kancelária  verejného ochrancu práv 
 

Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24, tel.: +421 / 2 /  32 36 37 01, +421 / 2 / 32 36 37 02 , 
sekretariat@vop.gov.sk,  www.vop.gov.sk 

VÝZVA NA OBSTARANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 

podľa  § 5 ods. 4 zákona 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Prieskum trhu 2106/2016 na dodanie tovaru v limite nižšom ako § 4 ods. 3 písm. a): 

„STOHOVATEĽNÉ KONFERENČNÉ STOLIČKY S LÁTKOVÝM 

POŤAHOM A STOLČEKOM“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 

IČO 36064041  

kontaktná osoba - Mgr.Zuzana Péčová, 02/32 36 37 65, zuzana.pecova@vop.gov.sk 

 

2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

39112000-0 - Stoličky ; 60000000-8 - Dopravné služby 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jej  rozsah: 

 ekvivalent stohovateľnej konferenčnej stoličky určenej na sedenie v rozsahu 0-3 hodiny 

s pravým sklopným stolčekom zobrazenej na obrázku v priloženom súbore, 

 rám stoličky – čierna oceľová konštrukcia, 

 poťahová látka – čierna, 

 stolček – na pravej strane, sklopný, čierna kovová konštrukcia, čierna plastová 

pracovná doska, 

 technické vlastnosti   jednotka minimum  maximum  

výška operadla   mm   795   805 

hĺbka sedadla    mm   400   420 

výška sedadla    mm   470   490 

šírka sedadla    mm   455   475 

nosnosť    kg   100, 

 za ekvivalentný výrobok bude akceptovaný len taký výrobok, ktorý bude spĺňať všetky 

stanovené požiadavky vrátane kvality, 

 rozsah 60 ks. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

1.400 € bez dane z pridanej hodnoty 

 

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

do 8.7.2016, skoršia lehota výhodou  

 

6. Typ zmluvy a miesto dodania predmetu zákazky 

 objednávka na dodanie tovaru,  

 sídlo verejného obstarávateľa Grösslingová 35, Bratislava, objekt domček vo dvore. 
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7. Cena  

 cenová ponuka bude obsahovať cenu predmetu zákazky v eurách bez dane z pridanej 

hodnoty vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých ostatných nákladov na strane 

dodávateľa a predkladá sa v tabuľke uvedenej nižšie  

  

Opis Množstvo Cena za predmet zákazky 

bez DPH 

Stohovateľná konferenčná stolička 

s výklopným stolčekom vrátane dopravy 
60 ks  

Predpokladaný dátum dodania  

 

8. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
ponuky sa predkladajú do 23. júna 2016 : 

 e-mailom na e-mailovú adresu  uvedenú v odseku č. 1 tejto výzvy,   

 alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom odseku tejto výzvy,  

 alebo poštou na adresu: 

Kancelária verejného ochrancu práv, P.O. Box 1, 820 04 Bratislava 24. 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 8. júla 2016. 

 

9.   Podmienky financovania: 

 preddavok sa neposkytuje, 

 lehota splatnosti dohodnutej ceny je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 

10. Iné informácie k zákazke:  

cenovú ponuku nemožno rozdeliť, variantné riešenia sa nepripúšťajú,  ponuky sa 

predkladajú v slovenskom jazyku 

 

11. Iné požiadavky na dodávateľa: 

XXX 

 

 

 

     

 V Bratislave, dňa  20. júna 2016 
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