Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva
na predloženie cenovej ponuky podlimitnej zákazky na dodanie tovaru v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov (postup podľa § 9
ods. 9 zákona- zákazka s finančným limitom nad 1000.- €).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská knižnica v Bratislave
IČO: 00179736 DIČ: 2020801750
Sídlo: Klariská 16, 814 79 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Juraj Šebesta, PhD., riaditeľ MKB
Pracovníci realizujúci verejné obstarávanie: Ing. Michal Beňo, Ing. Viera Michalcová,
2. S vybraným uchádzačom bude podpísaná zmluva na dobu určitú (36 mesiacov) a na ceny
podľa ponuky vybraného víťazného uchádzača.
3. Miesto výkonu predmetu zákazky: Mestská knižnica v Bratislave, budova na Klariská 16,
Kapucínskej 1 a Kapucínskej 3, Laurinská 5.
4. Predmet zákazky: „Hlasové telekomunikačné služby s riešením cez VoIP, internet“
Príloha č. 1 obsahuje podrobný rozpis požadovaných služieb. Pre prípadnú obhliadku
a spresnenie technických informácií nás kontaktujte na tel. čísle: +421 911 389 861
5. Lehota na dodanie - realizáciu predmetu zákazky : do 20.1.2015
6. Lehota a spôsob predkladania cenových ponúk:
- do 05.12.2014 do 12:00 osobne, poštou alebo zaslané mailom na sekretariát
3. poschodie Mestskej knižnice v Bratislave, korešpondenčná adresa: Mestská
knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava, alebo elektronicky na emailovú
adresu: sekretariat@mestskaknizniaca.sk. Poštou zaslané ponuky označiť :
„Neotvárať – súťaž VO –Hlasové telekomunikačné služby.....“
7. Financovanie predmetu obstarávania:
Na základe zmluvy budú vystavované pravidelné mesačné faktúry,
úhrady budú formou bezhotovostného platobného styku.
Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
8. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:
- 80 % kritériom je cena predmetu zákazky v EUR bez DPH uvedená
v Prílohe č. 1 pod bodom A.
- 20 % kritériom je cena predmetu zákazky (hovorného) v EUR bez DPH
uvedená v Prílohe č. 1 pod bodom B.

9. Číselný kód – slovník CPV: 72400000-4, 64200000-8, 32500000-8
10. Ponuka musí obsahovať:
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa predmetu zákazky, alebo
doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuky budú vyššie, ako
sú finančné možnosti obstarávateľa.

Súčasťou výzvy je Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.
Bratislava, 19.11.2014

......................................................
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ MKB

