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Obec Radôstka 
Obecný úrad, Radôstka 51, 023 04  

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zadanie zákazky v rámci postupu verejného obstarávania v súlade s § 9ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Obec Radôstka    

Zastúpená: Jaroslav Fekula, starosta obce   

Adresa: Radôstka 51, 023 04  Stará Bystrica   

IČO: 00314226 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL):http://www.radostka.sk  

Kontaktná osoba: Jaroslav Fekula 

Telefón: +421-(0)41- 4395129,  +421-(0)905 883300 

E-mail: ou_radostka@stonline.sk 
 
2.   Predmet obstarávania  
 
 Kód CPV: 39112000 – 0 stoličky 
 Kód CPV: 39121200 – 8  stoly  
 

Druh zákazky: Tovary (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona) 
 
3.   Opis predmetu obstarávania  
 

Predmetom obstarávania sú: 
• konferenčné stoličky v počte 120 ks 
• rokovacie stoly v počte 20 ks 

 
 
Konferenčné stoličky 120 ks (jednostodvadsať kusov)  
 
Popis tovaru:  

• farba čalúnenia - tmavá červená – bordová (NIE jasná červená)  
• stohovateľná konferenčná stolička so širokým využitím 
• konštrukcia z oceľových oválnych trubiek (30 x 15 mm), povrchová úprava čiernou, 

príp. strieborno-sivou práškovou farbou,  
• čierne plastové koncovky na nohách 
• čalúnenie: 100% polyester 
• čierne plastové kryty operadla a sedadla, príp. strieborno-sivé 
• nosnosť 120 kg 
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Spoločné parametre: 

• farba konštrukcie  čierna, príp. strieborno-sivá  
• nosnosť   120 kg 
• celková výška  83 cm 
• výška sedadla   46 cm 
• hĺbka sedadla   43 cm 
• šírka sedadla   47 cm  
• opierky rúk   nie 
• materiál sedadla  látka 
• materiál operadla  látka 
• stohovateľné   áno 
• skladacia konštrukcia nie 
• odolnosť tkaniny (cykly) 30000 
 

 
 
  
Rokovacie stoly v počte 20 ks (dvadsať kusov) 
 
Popis tovaru  

• stolová doska z laminovanej drevotriesky 
hrúbky 18 mm s 2 mm ABS hranou 

• rám stola - kovová konštrukcia, nohy vyrobené z profilu 50 x 50 mm 
• povrchová úprava kovových častí práškovým vypaľovaným lakom v odtieni striebro 

sivá 
 
Spoločné parametre  

• farba dosky   čerešňa  
• rozmery dosky  2020 x 820 mm 
• farba podnožia  sivá 
• výška    735 mm 

 

 
 
4.   Mesto a termín dodania tovaru:  

Miesto:  Radôstka (Obecný úrad v Radôstke č. 51), okres Čadca  
Termín dodania: do 31. augusta 2015  
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5.   Komplexnosť zákazky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania s DPH.    

 
6.   Predpokladaná hodnota zákazky:   
      Do 5 000,- EUR bez DPH za celý predmet zákazky.  
 
7.    Poskytovanie súťažných podkladov - komunikácia:  
       Na adrese uvedenej v bode 1. na základe písomnej žiadosti uchádzača.  

 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – 
emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné  spôsoby komunikácie, 
napr.  písomne prostredníctvom pošty, telefonicky alebo ich kombináciou. 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: do 31.07.2015  
Čas: do 13:30 hod. 

Spôsob predkladania ponúk:  Formou elektronickej komunikácie na e-mail 
ou_radostka@stonline.sk alebo písomne (v uzatvorenej obálke s názvom súťaž) na adresu 
uvedenú v bode 1.   

 
9. Otváranie obálok alebo e-mailov s ponukami 

Dňa 31. 07. 2015 o 14:00 hod. na adrese: Obecný úrad Radôstka č. 51, 023 04  Radôstka, 
kancelária starostu obce.      

 

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  
Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z finančných prostriedkov 

z dotácie z Úradu vlády SR a z rozpočtu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ 
neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 15 dní od doručenia faktúry.  
 
11. Podmienky účasti uchádzačov:  

Doklad o oprávnení dodávať tovar (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom 
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného 
predmetu zákazky – neoverená kópia. 
 
12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 
• Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo 

uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria, 
• Návrh kúpnej zmluvy podpísaný uchádzačom, 
• Verejný obstarávateľ požaduje zaslať 1 ks vzorku rokovacieho stola a 1 ks vzorku 

konferenčnej stoličky na adresu uvedenú v bode 1, najneskôr ku dňu otvárania ponúk.  
V prípade neúspešnosti uchádzača uvedené vzorky budú vrátené na adresu uchádzača 
uvedenú v sprievodnom liste.   

 
Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.  
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13. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Na 

základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 
uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
14. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo objednávka na dodanie 
požadovaného množstva predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na 
základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu. 
 

15. Doplňujúce informácie  
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 

Dátum zverejnenia tejto výzvy k súťaži: 20. 07. 2015   

 
Dátum odoslania výzvy: 20. 07. 2015  

 

V Radôstke, 20.07.2015        

                         Jaroslav Fekula, starosta 


