Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
Výzva
na predloženie cenovej ponuky nad 1000 € na dodanie tovaru v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(podľa § 9, ods.9 zákona)
1. Verejný obstarávateľ:

Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
IČO: 00226751
Zastúpená: PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka

2. Predmet zákazky: zhotovenie a inštalácia samoobslužného biblioboxu na vrátenie kníh
podľa schváleného grafického prevedia – technické požiadavky sú v prílohe
3. Kód CPV: 39155100-4 Vybavenie knižníc
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 4500, - EUR s DPH
5. Termín na predloženie ponuky: do 12. 6. 2015 do 12.00 hod.
6. Termín dodania predmetu zákazky: do 31. 8. 2015
7. Kontaktná osoba: PhDr. Jaroslava Lesayová , tel. 02 55573489, e-mail: lesayova@starlib.sk
8. Podmienky účasti: doklad o oprávnení podnikať
9. Miesto predloženia ponúk: Ponuky je možné posielať poštou na adresu verejného
obstarávateľa v uzatvorenej obálke s označením VO 1/2015 a poznámkou NEOTVÁRAŤ alebo
priniesť osobne na adresu verejného obstarávateľa.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
 60 % kritériom je cena za celý predmet zákazky,
 35 % je splnenie technických požiadaviek,
 5 % referencie knižníc, ktoré takéto zariadenie vlastnia – minimálne 5 ponúk: názov
knižnice, rok inštalácie a kontakt na knižnicu.
11. Financovanie predmetu zákazky: Na zákazku bude zaslaná objednávka. Predmet
obstarávania sa bude financovať bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti do 21
dní bez poskytnutia preddavku. Faktúra bude vystavená po realizácii a odovzdaní predmetu
zákazky.
12. Miesto dodania predmetu zákazky: Staromestská knižnica, pobočka Panenská 1,
811 03 Bratislava
Za verejného obstarávateľa: ...........................................................
PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka
Bratislava, 20. 5. 2015

Vybavuje: J. Lesayová
Tel., fax: 55422268
e-mail: lesayova@starlib.sk

Bankové spojenie
61430-012/0200

IČO: 00226 751
DIČ: 2022203249

Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
Príloha
Technické požiadavky na bibliobox
- bezúdržbová prevádzka
- pevná montáž k zemi, aby bolo znemožnené jeho odcudzenie
- certifikát na bezpečnosť zariadenia podľa noriem EN 12100, EN 13857 a EN 349 + A1
- box musí byť vyrobený
poveternostným vplyvom

z antikorózneho

materiálu

(nerez),

aby

odolával

- otváranie dvierok spredu
- bezpečnostný zámok musí byť vybavený rozperným mechanizmom, aby zabránil
možnosti vypáčenia dvierok
- priestor vhodu musí byť vybavený dvojitými dvierkami, aby sa znemožnilo vhadzovanie
drobných predmetov a vliatie tekutín
- dopravný vozík musí byť súčasťou boxu a musí byť vybavený pružinovým
mechanizmom
- dopravný vozík musí byť vybavený brzdami na zadných otočných kolieskach
- dopravný vozík musí byť vybavený teleskopickým madlom, ktoré je možné zaaretovať
- vhod na dokumenty musí byť uzamykateľný
- automatický samostatne hasiaci systém (na ochranu pred požiarom)
- grafika musí byť vytlačená na liatu PVC fóliu a musí byť použitá lesklá
laminačná fólia
- grafika musí pokrývať všetky viditeľné části boxu (celopolep)
- dodávateľ musí byť schopný inštalovať box aj na šikmom teréne
Približné rozmery: 115 x 75 x 75 cm
Približný objem vozíka: 130 litrov
Približná dopadová výška dokumentov do vozíka: 20 cm
Požadujeme štandardný bezplatný servis 24 mesiacov a dostupný pozáručný servis.
Cena vrátane tlače grafiky, celoolepu boxu, dopravy, inštalácie a zaškolenia.
Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
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