ARCUS – ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE A ZARIADENIE
PRE SENIOROV Skladná č.4, 040 01 Košice
_____________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Kontakt:
Telefón:
e-mail:

ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov,
Skladná 4, 040 01 Košice
JUDr. Vojtech Hintoš, poverený riadením
35538562
Žipajová Darina
055/7292491
zipajova@arcuskosice.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru pre zariadenie ARCUS .
3. Názov predmetu zákazky: „nábytok zdravotnícky a kancelársky“
4. Technická špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky
• - podrobný popis v prílohe č.3 výzvy
Cenovú ponuku je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej
kvality. Montáž a doprava tovaru na miesto určenia je v cene predmetu obstarávania .
Kód CPV: 39100000 – 3 nábytok zdravotnícky a kancelársky
5. Miesto dodávky zákazky:
ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 16.200,00 € na celý predmet zákazky .
7. Lehota dodávky zákazky:
Termín plnenia : do 15.12.2021
8. Podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ARCUS – ŠZ a ZpS na základe faktúry.
Splatnosť faktúry 30 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je doklad, ktorým uchádzač preukazuje spôsobilosť na
uskutočnenie dodávky tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy, výpis

z obchodného registra, alebo zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov.
Predloženie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.
10. Obsah ponuky:
- návrh na plnenie súťažných kritérií príloha č.1 výzvy
- špecifikácia predmetu zákazky príloha č. 2 výzvy
- návrh kúpnej zmluvy
- prospekty v prípade návrhu ekvivalentov v cenovej ponuke
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kvalita v zmysle špecifikácie predmetu zákazky a najnižšia cena € s DPH na celý
predmet zákazky.
Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
-osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa / ARCUS – Špecializované
zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice/ v uzatvorenej obálke,
ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
- Názov a sídlo verejného obstarávateľa
- Názov a sídlo uchádzača
- Označenie: „ súťaž - neotvárať „ nábytok zdravotnícky a kancelársky“
- alebo e-mailom na adresu: zipajova@arcuskosice.sk kde v predmete správy
/e-mailu/ bude napísané: „súťaž - nábytok“
Termín predloženia cenovej ponuky: 23.11.2021 do 14,00hod.
13. Doplňujúce informácie:
Predmetná výzva môže viesť k uzavretiu zmluvy v prípade , že všetky cenové ponuky
/ktoré boli zaradené do vyhodnotenia/ budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku
s nízkou hodnotou. V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako
súťažné ponuky.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou, alebo e-mailom
do 25.11.2021.
Poznámka: uchádzači, ktorí sa prihlásia do súťaže na základe zverejnenej výzvy môžu
požiadať o prospekty predmetného nábytku na e-mail adrese: zipajova@arcuskosice.sk.

V Košiciach

18.11.2021

................................................................
Žipajová

ARCUS – ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE A ZARIADENIE
PRE SENIOROV Skladná č.4, 040 01 Košice
Príloha č. 1
Návrh na plnenie súťažných kritérií

Názov zákazky: nábytok zdravotnícky a kancelársky

Identifikačné údaje uchádzača:
Uchádzač:

.............................................................................................................

Sídlo organizácie:

.............................................................................................................

Zástupca:

............................................................................................................

IČO:

............................................................................................................

DIČ:

............................................................................................................

IČ DPH:

.............................................................................................................

Tel. číslo:

............................................................................................................

E-mail:

............................................................................................................

Názov položky

Cena spolu
€ bez DPH

Cena spolu
€ s DPH

Termín
dodávky

Nábytok zdravotnícky a kancelársky

Dátum: ..........................................
.................................................
pečiatka + podpis

Príloha č. 2
Špecifikácia predmetu zákazky
por. názov výrobku
číslo

poče t

je d.cena

je d.cena

ce na s polu

ce na s polu

ks

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

1

Paraván 3-krídlový

10

2

Preväzový vozík

4

Liek ová sk rink a na usk ladne nie
3

ne bezpe čných a che m ických

1

látok
4

Sk riňa na prádlo plechová

1

5

3-se dačk a plas tová

6

6

2- s edačka plastová

3

7

2-se dačk a k ože nk ová

2

8

3-se dačk a k ože nk ová

2

Stolík konfe re nčný Salo
9

alebo ekvivalent

5

Kancelárs ke k re slo Le ino
10

alebo ekvivalent

6

Kancelárs ky nábytok -zos tava
11

2+2 ATENT alebo ekvivalent

12

Kancelárs ky stôl rohový ATENT
alebo ekvivalent

13

2
2

Uzam ykate ľný kontajne r
zásuvkový ATENT alebo ekvivalent

2

Kancelárs ky nábytok -zos tava
14

1 + 1 Roba alebo ekvivalent

1

15

Kancelárs ky stôl Roba /lebo ekvival

2

16

Uzam ykate ľný kontajne r

17

zásuvkový Roba /alebo ekvivalent

2

Be zpe čnostná s kriňa

1

Cena celkom spolu:

Dátum:..............................................

.................................................
pečiatka + podpis

Príloha: č.3
Technická špecifikácia predmetu zákazky
1. Paraván 3 krídlový
- pojazdný, široké kolieska zabezpečujúce stabilitu
- rám vyrobený z eloxovaného hliníka, farba biela
- plachta PVC – umývateľná , farba sivá/čierna
- rozmer: výška 170cm, celková šírka 160cm /šírka jedného dielu 53cm/
2. Preväzový vozík
- pevná robusná konštrukcia prispôsobená častej manipulácií
- pojazdové kolieska
- uzamykateľné zásuvky a dvierka
- bočný sklopný stolík
- farba modrá
3. Lieková skriňa – skriňa na uskladnenie nebezpečných a chemických látok
- kovová zváraná skriňa z oceľového plechu 0,8mm
- oblé hrany, uzamykanie rozvorovým zámkom s cylindrickou vložkou
- skriňa je vybavená šiestimi nepriepustnými vaničkami z pozinkovaného plechu
- vaničky sú vysúvateľné, výškovo nastaviteľné s nosnosťou 40kg
- skriňa je odvetrávaná v spodnej a hornej časti
- rozmery: šírka 92cm, hĺbka 40cm , výška 192cm.
4. Skriňa na prádlo plechová
- kovová skriňa biela, prevedenie oceľový plech 0,8mm
- posuvné dvere, 4 nastaviteľné police, zapustené kľučky
- rozmery: výška 195cm, šírka 120cm, hĺbka 45cm, hmotnosť 80kg
- zámok na kľúč
5. 3-sedačka plastová
- trojmiestna plastová lavica
- oceľový rám, výškovo nastaviteľné nohy
- nosnosť 120kg na 1miesto
- rám farba siva/čierna
- prevedenie plastových sedákov a operadiel 2ks červené, 2ks modré, 2ks sivé
- rozmery: šírka 155cm, hĺbka 62cm, výška sedáka 46,5cm, celková výška 83,5cm
6. 2-sedačka plastová
- dvojmiestná plastová lavica
- oceľový rám, výškovo nastaviteľné nohy
- nosnosť 120kg na 1 miesto
- rám farba siva/čierna
- prevedenie plastových sedákov a operadiel 1ks červené, 1ks modré, 1ks sivé
- rozmery: šírka 104cm, hĺbka 62cm, výška sedáka 46,5cm, celková výška 83,5cm
7. 2-sedačka koženková
- dvojmiestna čalúnená lavica
- oceľový rám, výškovo nastaviteľné nohy
- nosnosť 120kg na 1 miesto
- rám farba sivá/čierna
- prevedenie koženky čierna
- rozmery: šírka 104cm, hĺbka 62cm, výška sedáka 46,5cm, celková výška 83,5cm
8. 3-sedačka koženková
- troj miestna čalúnená lavica
- oceľový rám, výškovo nastaviteľné nohy
- nosnosť 120kg na 1 miesto

- rám farba siva/čierna
- prevedenie koženky farba čierna,
- rozmery: šírka 155cm, hĺbka 62cm, výška sedáka 46,5cm, celková výška 83,5cm
9. Stolík konferenčný Salo /alebo ekvivalent/
- podnož kov čiernej farby
- vrchná doska MDF, dizajn biely mramor
- rozmery: priemer 60cm, výška 50cm
- hmotnosť 6kg
10. Kancelárske kreslo LEINO /alebo ekvivalent/
- manažérske kancelárske kreslo, záťažové na 24 hod.
- vysoké operadlo
- ergonomický sedák a operadlo
- čalúnenie zo studenej peny
- kolieska s gumovou obručou
- výškovo nastaviteľné podrúčky
- nosnosť min.120kg
11. Kancelársky nábytok – zostava 2+2 ATENT /alebo ekvivalent/
- kancelárska skriňa na šanóny uzamykateľná
- kancelárska skriňa šatníková uzamykateľná
- materiál lamino DTD, ABS hrany, prevedenie čerešňa
- rozmery 1ks: výška 175cm, šírka 60cm
12. Kancelársky stôl rohový ATENT /alebo ekvivalent/
- písací stôl rohový (2xrovný + roh, spojnica vzadu)
- materiál :laminovaná DTD, ABS hrany, prevedenie čerešňa
- rozmery celkom: 190x190cm, výška 76cm
13. Uzamykateľný kontajner zásuvkový ATENT /alebo ekvivalent/
- laminovaná DTD, ABS hrany, prevedenie čerešňa
- 4 zásuvky
- uzamykateľný
- rozmery: výška 61mc, hĺbka 60cm, šírka 43cm
- pojazdný na kolieskách
14. Kancelársky nábytok – zostava 1+1 Roba /alebo ekvivalent/
- kancelárska skriňa uzatvárateľná, sivý korpus, predné dvierka dub artisan
- kancelárska skriňa šatníková, sivý korpus, predné dvierka dub artisan
- laminovaná DTD hrúbky 22mm, ABS hrany, prevedenie sivá/ dub artisan
15. Kancelársky stôl Roba /alebo ekvivalent/
- písací stôl, prevedenie laminovaná DTD hrúbky 22mm
- prevedenie sivá, stolový plát dub artisan
- rozmery:šírka 160cm, hĺbka 80cm, výška 76cm
16. Uzamykateľný kontajner zásuvkový Roba /alebo ekvivalent/
- kontajner so zámkom
- prevedenie DTD laminovaná, korpus sivý, čelá zásuviek dub artisan
- 4 zásuvky
- rozmery: šírka 43cm, hĺbka 48cm, výška 66,7cm
- pojazdný na kolieskách
V Košiciach 18.11.2021

Návrh
Kúpna zmluva č. …. /2021

1.

Článok I.
Zmluvné strany

1. 1. Dodávateľ / predávajúci /:
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán:
na strane jednej / ďalej len predávajúci/
a
1.2. Obstarávateľ / kupujúci /
Názov:
ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Sídlo:
040 01 Košice, Skladná 4
IČO:
35 538 562
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK91 8180 0000 0070 0018 5609
Štatutárny orgán: JUDr. Vojtech Hintoš, poverený riadením
na strane druhej / ďalej len kupujúci /
uzatvorili podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich zákonov č. 513/91 Zb. Obchodného
zákonníka nasledovnú zmluvu na dodávku predmetu kúpy.
Článok II.
2. Predmet zmluvy a spôsob plnenia
2.1. Predmetom zmluvy
CPV 39100000 – 3

je dodávka nábytku pre zariadenie ARCUS – ŠZ a ZpZS.
nábytok zdravotnícky a kancelársky

2.2. Predmet zmluvy kupujúci prevezme na základe dodacieho listu na adrese kupujúceho.
Dodávateľ odovzdá a kupujúci prevezme predmet zmluvy za priamej účasti dodávateľa
v mieste určenom v čl. 3 tejto zmluvy.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

Termín plnenia predmetu zmluvy je do 15.12.2021.
Dodávateľ odovzdá predmet zmluvy na adrese kupujúceho na mieste určenom kupujúcim.
Dodávka predmetu zmluvy bude realizovaná vo vzájomne dohodnutej pracovnej dobe a
pracovnom čase.
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4.

Článok VI.
Cena plnenia

4.1. Cena predmetu kúpy je stanovená na základe výsledkov prieskumu trhu - zákazka
s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou smernicou o verejnom obstarávaní.
4.2. Celková cena predmetu zákazky na dodávku a montáže nábytku je:

€ bez DPH
€ s DPH
4.3. Kúpna cena za dodávku predmetu zmluvy je konečná a stanovená v súlade s ponukou
dodávateľa v prieskume trhu. Táto je kalkulovaná vrátane DPH. V cene sú zahrnuté všetky
náklady súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, jeho montážou na miesto určenia.

Článok V.
5. Platobné podmienky
5.1. Faktúra na plnenie predmetu zmluvy bude vyhotovená na základe obidvoma stranami
podpísaného dodacieho listu podľa čl. 2.2. tejto zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania
považuje deň podpisu dodacieho listu.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl.4 bez preddavku na
základe faktúry, ktorú vyhotoví a doručí do sídla kupujúceho. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej
doručenia kupujúcemu.
5.3. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení celkovej kúpnej
ceny.

Článok VI.
6. Dodacie podmienky
6.1. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy podľa článku 2.1. s parametrami a kvalite podľa tejto
zmluvy. Na predmetný tovar doložiť certifikát výrobku pri dodávke predmetu zmluvy.
6.2. Zjavné chyby (chýbajúci tovar, nekvalitný tovar, poškodený a pod.) je kupujúci povinný vyznačiť
na dodacom liste s podpisom kupujúceho a zodpovedného zamestnanca predávajúceho
(osádka vozidla) v deň dodávky.
6.3. V prípade dodávky poškodeného alebo nekompletného tovaru podľa zmluvy je predávajúci
povinný tento vymeniť.

Článok VII.
7. Záručná doba
7.1. Záručná doba na predmet zmluvy je …... mesiacov, začína plynúť momentom podpísania
dodacieho listu predmetu zmluvy.

-3Článok VIII.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do termínu 15.12.2021 a nadobúda platnosť dňom
jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom následujúcim po dni jej zverejnenia.
8.2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
8.3 Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má rovnakú platnosť
a po dvoch vyhotoveniach z nich obdrží každá zo zmluvných strán .
8.4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú touto zmluvou bližšie upravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8.5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzatvorená
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto
sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach: ….........................

Za kupujúceho:

….......................
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ

….........................

Za predávajúceho:

….......................

