
Číslo: 669/2014

Verejné obstarávanie
                                                       na nákup kuchynských skriniek

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

       Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
      Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová
        IČO: 30843251
        DIČ: 2020872601
        Kontaktná osoba: Andrea Šalkovičová
        Sídlo organizácie: Tylova 21, 831 04 Bratislava
        Tel: 02/444 58 729, 0907 791 731
      E-mail: salkovicova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk 

2. Predmet obstarávania:
       Nákup a montáž celonerezových kuchynských závesných skriniek v počte  3 kusy

3. Opis predmetu obstarávania:
- skrinky nástenné s posuvnými dverami a so zadným krytom
- celonerezové prevedenie
- výškovo nastaviteľné 2 police v každej skrinke  
skrinka č. 1: rozmer: 1700 x 350 x 700 mm (šxhxv)  - 1 ks
skrinka č. 2: rozmer: 1500 x 350 x 700 mm (šxhxv)  - 1 ks
skrinka č. 3: rozmer: 900 x 350 x 700 mm    (šxhxv)  -1 ks

4. Spoločný slovník obstarávania:
      CPV: 39141000-2

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
       do 999,- € bez DPH

6. Predkladanie cenových ponúk:
        Na adresu uvedenej v bode 1., poštou, e- mailom alebo osobne.

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
         do 28.08.2014 do 12.00 hod.

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia celková cena v EUR bez DPH s dopravou a montážou
- termín dodania

9. Miesto a termín dodania:
       Miesto: Tylova 21, 831 04 Bratislava
       Termín dodania: do 31.10.2014

      10.  Podmienky financovania predmetu zákazky:
       -predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
         - predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou po dodaní zákazky

11.  Ďalšie informácie:
         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho

 zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj
           zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
           druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu
           z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný
           obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového
           rozpätia.

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 08.08.2014
PaedDr. Renáta Balážová

riaditeľka     
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