VÝZVA
zákazka podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov / poskytnutie
služieb / uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: Truhly
___________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Ing. Július Oleár, riaditeľ
IČO:
00 186 490
Adresa organizácie: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba:
Gondová Anna
E-mail:
tazsmi@tazsmi.sk
Telefón:
+421566403811
Fax:
+421566403800
Typ zmluvy: Rámcová zmluva (príloha č.2)
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: TaZS mesta Michalovce , J. Kollára 2, Michalovce.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodávka truhiel
určených na pochovávanie zosnulých na základe priebežných objednávok podľa požiadaviek
zákazníkov, vo vyhotovení a s výbavou podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1
tejto výzvy.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: do 31.12.2020
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 27.01.2020 do 12 00 hod.
b) Poštou na adresu TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 07101 Michalovce, alebo
osobne v sídle organizácie, poschodie sekretariát
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení podnikať
Predpokladaná hodnota zákazky: 44 590 bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v € bez DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
V Michalovciach, dňa 8.1.2020

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS

Príloha č.1
Predmet zákazky
Truhly
Špecifikácia predmetu zákazky
TRUHLA DUBOVÁ (predpokladané množstvo 100 ks ročne):
- vyrobené z dubových dosiek hrúbky 25mm
- akosti 1.triedy
- dosky vysušené maximálne do 12% vlhkosti
- dosky rezané na dielce spájané tzv. lodičkami
- lakované iba ekologickými lakmi vo vysokom lesku
o melír (kombinácia mahagón a priesvitný lak),
o mahagón,
o prírodná(lakovaná čistým priesvitným lakom)
- truhly ozdobené drevenými ozdobami v tvare trojuholníka a girlandami, prípadne na
požiadanie zákazníka môžu byť ozdobené náboženskými motívmi.
- uchopenie truhiel - pozlatené rukoväte
- vnútro vystlané vatelínom očalúnené žakarovým bielým čalúnením
- dĺžka truhiel 195cm, šírka v pleciach 60cm, hĺbka spodnej časti 28cm, hrúbka dosiek
25mm.
TRUHLA SMREKOVÁ (predpokladané množstvo 100 ks ročne) :
- vyrobené z smrekových dosiek hrúbky 25mm
- akosti 1.triedy
- dosky vysušené maximálne do 12% vlhkosti
- dosky rezané na dielce spájané tzv. lodičkami
- lakované iba ekologickými lakmi vo vysokom lesku
o melír (kombinácia mahagón a priesvitný lak),
o mahagón,
o prírodná (lakovaná čistým priesvitným lakom)
- truhly ozdobené drevenými ozdobami v tvare trojuholníka a girlandami, prípadne na
požiadanie zákazníka môžu byť ozdobené náboženskými motívmi.
- uchopenie truhiel - pozlatené rukoväte
- vnútro vystlané vatelínom očalúnené žakarovým bielým čalúnením
- dĺžka truhiel 195cm, šírka v pleciach 60cm, hĺbka spodnej časti 28cm, hrúbka dosiek
25mm.
TRUHLA LDTD – BUKASOVÁ (predpokladané množstvo 50 ks ročne):
- vyrobené z laminovaných drevotrieskových dosiek hrúbky 18mm
- akosti 1.triedy
- dosky rezané na dielce spájané tzv. lodičkami
- lakované iba ekologickými lakmi vo vysokom lesku
- truhly ozdobené drevenými ozdobami v tvare trojuholníka a girlandami, prípadne na
požiadanie zákazníka môžu byť ozdobené náboženskými motívmi.
- uchopenie truhiel - pozlatené rukoväte

-

vnútro vystlané vatelínom očalúnené žakarovým bielým čalúnením
dĺžka truhiel 195cm, šírka v pleciach 60cm, hĺbka spodnej časti 28cm, hrúbka dosiek
18mm.

TRUHLA SOCIÁLNA (predpokladané množstvo 30 ks ročne) :
- vyrobené z nelaminovaných drevotrieskových dosiek hrúbky 18mm
- dosky rezané na dielce spájané tzv. lodičkami
- lakované iba ekologickými lakmi
o melír
o mahagón
o melír tabák
- truhly ozdobené pozlatenými ozdobami
- vnútro vystlané vatelínom očalúnené žakarovým bielým čalúnením
- dĺžka truhiel 195cm, šírka v pleciach 60cm, hĺbka spodnej časti 28cm, hrúbka dosiek
18mm.
TRUHLA NADROZMERNÁ (predpokladané množstvo 10 ks ročne):
- vyrobené z laminovaných drevotrieskových dosiek hrúbky 18mm po šírke vystužená,
aby zniesla vyššiu hmotnosť
- akosti 1.triedy
- dosky rezané na dielce spájané tzv. lodičkami
- lakované iba ekologickými lakmi vo vysokom lesku
- truhly ozdobené drevenými ozdobami v tvare trojuholníka a girlandami, prípadne na
požiadanie zákazníka môžu byť ozdobené náboženskými motívmi.
- uchopenie truhiel - pozlatené rukoväte
- vnútro vystlané vatelínom očalúnené žakarovým bielým čalúnením
- dĺžka truhiel na požiadanie zákazníka obvyklý rozmer 195cm, šírka v pleciach 90cm,
hĺbka spodnej časti 35cm, hrúbka dosiek 18mm
TRUHLA DUB – BUK LUX (predpokladané množstvo 15 ks ročne):.
- vyrobené z dubových ,alebo bukových dosiek hrúbky min.25 mm
- akosti 1 triedy
- vlhkosť dosák nesmie presiahnuť 12%
- diely truhly sú lepené polyuretánovým lepidlom pevnosti D4 pomocou drevených
lamiel
- laky použité na truhly sú vodou riediteľné (ekologické) sa nanášajú striekaním v
odtieňoch:
- na vrchnej časti truhly (veko) sú ozdoby z drevnej pasty v tvare girlandy ,alebo na
požiadanie zákazníka ozdoby s náboženským motívom( posledná večera, krížová
cesta).
- spodná časť truhly je hlboká 28cm a je vystlaná vatelínom , očalúnená žakárovým
čalúnením.
- vrchná časť( veko) je očalúnená riaseným čalúnením
- uchopenie truhly je z pozlátených železných tyčí (madla)
- dĺžka truhly je 195 cm, šírka v pleciach 60 cm, hĺbka spodnej časti 28 cm, hrúbka
dosiek 25mm

Príloha č. 2 - vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok
Rámcová zmluva
(uzavretá v súlade s § 536 zákona č. 513/1991 Zb)
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
sídlo:
zastúpené:
IČO:
IČ DPH:
právna forma:
bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón:
fax:
mail:

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
Ing. Július Oleár, riaditeľ
186490
SK 2020747817
príspevková organizácia zriadená mestom Michalovce uznesením MsZ č.146
zo dňa 7.12.1993
VÚB, a.s. pobočka Michalovce
525552/0200,
056/6403811
056/6403800
tazsmi@tazsmi.sk

a
2. Dodávateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
právna forma:
bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón:
fax:
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa, dodávať pre objednávateľa drevené truhly, v
súlade s následne uzavretými čiastkovými zmluvami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať dodávateľa na uzavretie čiastkových zmlúv.
3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
III.
Spôsob určenia ceny
1. Za predmet plnenia zaplatí objednávateľ túto cenu:
- truhla „DUBOVÁ“

1 ks

............ € (cena s DPH)

- truhla „SMREKOVÁ“

1 ks

............ € (cena s DPH)

- truhla „LDTD BUKASOVÁ“

1 ks

............ € (cena s DPH)

- truhla „SOCIÁLNA“

1 ks

............ € (cena s DPH)

- truhla „NADROZMERNÁ“

1 ks

............ € (cena s DPH)

- truhla DUB – BUK LUX

1 ks

............ € (cena s DPH)

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanie tovaru do 14 dní po doručení faktúry
predloženej dodávateľom.
IV.
Uzatváranie čiastkových zmlúv
1. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť dodávateľovi výzvu na uzavretie čiastkových zmlúv –
objednávok vždy do 10 00 hod. v pracovný deň.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čiastkových zmlúv do 2 pracovných dní
odo dňa doručenia výzvy.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Vo všetkých otázkach výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa ustanovení
Obchodného zákonníka.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami po ukončení
verejnej súťaže v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a uzatvára sa na
dobu určitú do 31.12.2020.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dve zmluvy.
4. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomným dodatkom k tejto zmluve.
VI.
Zástupcovia zmluvných strán
1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy a čiastkových zmlúv konajú za objednávateľa:
Ing. Július Oleár, riaditeľ, za dodávateľa ....................................
2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Michalovce, dňa ................
Objednávateľ:

Dodávateľ:

meno: Ing. Július Oleár

meno:

funkcia: riaditeľ

funkcia:

