INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom je dodanie
tovaru podľa § 3 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm.b)
zákona o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej internej smernice
o verejnom obstarávaní.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Banková spojenie:
Banka:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Elektronická pošta:

Obec Litava
Litava 5, 962 44 Litava
Štefan Matejkin, starosta obce
00320102
VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
6229412 / 0200
Štefan Matejkin, starosta obce
+421 45 540 28 40
starosta@obeclitava.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Rekonštrukcia a modernizácia objektu komunitného centra v Litave.
Časť: Dodanie vnútorného vybavenia.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je dodanie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu komunitného centra v
spoločensko-edukačnej časti, v časti osobnej hygieny a vybavenia detského ihriska. Popis jednotlivých
prvkov obstarávaných tovarov je uvedený v prílohe tejto informácie o zadávaní zákazky, kde táto príloha
je vzorom pre záujemcov k vypracovaniu ponuky.

4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky je podľa vypracovaného rozpočtu 17 330,00 € bez DPH.

5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 16.04.2014

6.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 24.04.2014

Bližšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa, t.j. starostu obce. Za včas predloženú ponuku na dodanie tovaru predmetu
zákazky je ponuka doručená do sídla verejného obstarávateľa do 24.04.2014 do 10:00 hod.
V Litave, dňa 16.04.2014

Štefan Matejkin
starosta obce

Príloha: POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKOV.
Por.
číslo
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

Popis položky
Exteriérová lavica s dreveným sedákom a opierkou
a oceľovým rámom, dĺžka 1,80 m
Šatňové skrine z laminovanej DTD, dezén buk,
uzamykateľné, rozmer 1850/900/500 mm, počet
oddielov 3
Vešiakový panel z laminovanej DTD, prevedenie
buk, 6 vešiakov, 1000/1750 mm
Oceľový pozinkovaný regál s policami z DTD
1780/900/450 mm
Upratovací set
– vozík s vedrom, mop, držiak mopu, násada...
Kuchynská linka do rohu, vonkajších rozmerov
2930/2930 mm, z laminovanej DTD a MDF so
zabudovanými el. spotrebičmi – chladnička
s mrazničkou, el. rúra, el. varná doska, mikrovlnná
rúra, pohlcovač pár, jednodielny nerezový drez,
potravinová skriňa...
Jedálenský stôl s kovovou konštrukciou, lakovanou
komaxitovou farbou, doska z LTD hr. 18 mm, rozmer
1200/800/760 mm
Stolička s kovovou konštrukciou lakovanou
komaxitovou farbou, sedák a opierka plast
Viacúčelový kuchynský robot
Vybavenie kuchyne – obedový set, príbor, panvice,
hrnce, misky, naberačky, varešky, utierky...
Dávkovač mydla z vysokoodolného ABS plastu,
objem 0,8 l, farba biela
Zásobník papierových utierok, plastový, farba biela
Zrkadlo v ráme z drevotriesky 900/500 mm
Kôš na utierky plastový
Malý kôš hygienický, kovový
WC set – držiak na toaletný papier, kefa
Stôl pod PC na kovovej konštrukcii, lakovanej
komaxitovou farbou a vrchnou doskou z LTD hr. 18
mm, povrch melanín, s podvesným držiakom
počítačovej skrinky, vysúvateľnou zásuvkou
klávesnice a nosičom káblov
Stolička na kolieskach, otočná, výškovo nastaviteľná,
s plastovými područkami, čalúnená
Popisovateľná tabuľa suchostierateľnými fixami,
biela s hliníkovým rámom a spodnou poličkou,
1500/1000 mm

Množstvo
5 ks
3 ks
5 ks
4 ks
2 ks

1 ks

1 ks
4 ks
1 ks
súbor
7 ks
4 ks
7 ks
4 ks
3 ks
5 ks

4 ks

8 ks
2 ks

Jednotková
cena [ € ]

Celková cena
bez DPH [ € ]

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37

Otvorená úložná policová i uzavretá kombinácia
z DTD, 800/800/450 mm
Stolík pod multifunkčné zariadenie z DTD, police
800/500/610 mm
Kôš na odpadky, uzavretý, plastový
Kancelársky stôl stohovateľný s kovovou
konštrukciou, lakovanou komaxitovou farbou, doska
z LTD hr. 18 mm, rozmer 1200/800/760 mm
Stolička stohovateľná, rokovacia, bez područky,
s kovovou konštrukciou lakovanou komaxitovou
farbou, sedák a opierka čalúnené
Nábytková zostava nízka z DTD s policovými
i uzamykateľnými skrinkami 1000/800/450 mm
Konferenčný stolík na kovovej konštrukcii, lakovanej
komaxitovou farbou a vrchnou doskou z LTD hr. 18
mm, povrch melanín 1200/700/450 mm
Kreslá ľahké čalúnené, kombinované (látka, koženka)
na oceľovej kostre
Vybavenie klubovne – spoločenské a multimnediálne
hry, CD a DVD nosiče, knihy...
Kancelársky písací stôl z DTD, úprava melanín buk
(jelša) 1500/700/760 mm
Zostava kancelárskeho nábytku z DTD, buk (jelša):
- policová skriňa so soklom 580/350/1750 mm
- zatvorená policová skriňa 580/350/1750 mm
- policová skriňa so sklenenými dvierkami hore
a plnými uzamykateľnými dole 580/350/1750 mm
- policová skriňa s plnými uzamykateľnými
dvierkami dole 580/350/1750 mm
Kontajner na kolieskach 426/556/611 mm
Automatická práčka spredu plnená na 7 kg prádla,
energetická trieda A**
Voľne stojaca kondenzačná sušička na 8 kg prádla,
energetická trieda A
Detské pieskovisko z impregnovaného dreva,
2,50/2,50 m
Zostava s domčekom, preliezačkou, šmýkačkou
a hojdačkami (3,6/5,4 m)
Kolísadlo jednopružinové podľa výberu (auto, lev,
klaun...)
Kolotoč drevený ∅ 1500 mm

4 ks
1 ks
6 ks
6 ks

24 ks
4 ks
1 ks
3 ks
1 súbor
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1
1 súbor
2 ks
1 ks

Celková cena bez DPH spolu
DPH 20 %
Celková cena s DPH spolu

