Nákup kancelárskeho nábytku pre MPS

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Mestský parkovací systém, spol. s r. o. (ďalej len „MPS“) v zastúpení Hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) zadáva zákazku s názvom „Nákup
kancelárskeho nábytku pre MPS“. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto
adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14037/summary

1. Stručný opis predmetu zákazky:
Nákup kancelárskeho nábytku pre administratívne priestory MPS situovaných na Technickej ulici
v Bratislave.

2. Zoznam príslušných CPV kódov:
39100000-3

Nábytok

3. Lehota dodania
Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 35 kalendárnych dní od doručenia objednávky.
V prípade nedodržania časového intervalu na dodanie si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť
objednávku.

4. Podrobný opis predmetu zákazky
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 2ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre stôl (typ I)

Požadované rozmery
-dĺžka: 1600mm
-šírka: 800mm
-výška: 750mm
Popis všeobecne
-jednoduchý písací kancelársky stôl
-rám v tvare U
-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je
spevnená priečnou kovovou časťou
-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo
farbe pracovnej dosky
Požiadavka na stolovú dosku
-hrúbka dosky: min. 25mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska
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Priechodka stolovej dosky
-okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,
vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm
-vo farbe stolovej dosky
-vsadená do stredu stola
Požiadavka na podnož
-kovová konštrukcia
-povrchová úprava práškovaním
-farba: ČIERNA
-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami
pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm
-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm
-horizontály o priereze 50x25mm
-priečna kovová časť o priereze 50x25mm
Osobitné plnenie
-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere
40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za
podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k
ohnutiu stolovej dosky.
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 8ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre stôl (typ II)

Požadované rozmery
-dĺžka: 1400mm
-šírka: 800mm
-výška: 750mm
Popis všeobecne
-jednoduchý písací kancelársky stôl
-rám v tvare U
-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je
spevnená priečnou kovovou časťou
-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo
farbe pracovnej dosky
Požiadavka na stolovú dosku
-hrúbka dosky: min. 25mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska
Priechodka stolovej dosky
-okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,
vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm
-vo farbe stolovej dosky
-vsadená do stredu stola
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Požiadavka na podnož
-kovová konštrukcia
-povrchová úprava práškovaním
-farba: ČIERNA
-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami
pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm
-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm
-horizontály o priereze 50x25mm
-priečna kovová časť o priereze 50x25mm
Osobitné plnenie
-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere
40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za
podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k
ohnutiu stolovej dosky.
III. Pracovný stôl (typ III) v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre stôl (typ III)

Požadované rozmery
-dĺžka: 1200mm
-šírka: 800mm
-výška: 750mm
Popis všeobecne
-jednoduchý písací kancelársky stôl
-rám v tvare U
-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je
spevnená priečnou kovovou časťou
-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo
farbe pracovnej dosky
Požiadavka na stolovú dosku
-hrúbka dosky: min. 25mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska
Priechodka stolovej dosky
-okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,
vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm
-vo farbe stolovej dosky
-vsadená do stredu stola
Požiadavka na podnož
-kovová konštrukcia
-povrchová úprava práškovaním
-farba: ČIERNA
-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami
pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm
-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm
-horizontály o priereze 50x25mm
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-priečna kovová časť o priereze 50x25mm
Osobitné plnenie
-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere
40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za
podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k
ohnutiu stolovej dosky.
IV. Pracovný stôl (typ IV) v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre stôl (typ IV)

Požadované rozmery
-dĺžka: 1000mm
-šírka: 500mm
-výška: 750mm
Popis všeobecne
-jednoduchý písací kancelársky stôl
-rám v tvare U
-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je
spevnená priečnou kovovou časťou
-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo
farbe pracovnej dosky
Požiadavka na stolovú dosku
-hrúbka dosky: min. 25mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska
Bez priechodky
Požiadavka na podnož
-kovová konštrukcia
-povrchová úprava práškovaním
-farba: ČIERNA
-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami
pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm
-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm
-horizontály o priereze 50x25mm
-priečna kovová časť o priereze 50x25mm
Osobitné plnenie
-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere
40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za
podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde
k ohnutiu stolovej dosky.

V. Rokovací stôl s podnožami v celkovom množstve 1ks
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Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre rokovací stôl

Požadované rozmery
-dĺžka: 2400mm
-šírka: 1200mm (v strednej časti člnkovitého tvaru)
-výška: 750mm
Požiadavka na stolovú dosku
-hrúbka dosky: min. 22mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-HPL doska v tvare člnu skosená
Bez priechodky
Požiadavka na podnož
-kovová konštrukcia
-okrúhly tvar ukončenia podnože v počte 2ks s priemerom
zabezpečujúcim stabilitu rokovacieho stola
-povrchová úprava lesklý chróm
-podnož umožňujúca dorovnanie prípadných nerovností
podlahy o min. 10mm

VI. Kontajner 3-zásuvkový v celkovom množstve 8ks

Ilustračné znázornenie

Požadované rozmery
Špecifikácia pre kontajner 3-zásuvkový

-šírka: 400mm
-hĺbka: 600mm
-výška: 600mm
Popis všeobecne
-pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3)
úložnými zásuvkami
-zásuvky možno vysunúť na 75%
-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným
systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu
viacerých zásuviek
-kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm
-plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký
povrch
Konštrukcia korpusu a povrchová úprava
-laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného
stola
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm
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-ABS hrana min. 2mm po celom obvode
-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm
VII. Kontajner 4-zásuvkový v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Požadované rozmery
Špecifikácia pre kontajner 4-zásuvkový

-šírka: 400mm
-hĺbka: 600mm
-výška: 720mm
Popis všeobecne
-pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný so štyrmi
(4) úložnými zásuvkami
-zásuvky možno vysunúť na 75%
-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným
systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu
viacerých zásuviek
-kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm
-plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký
povrch
Konštrukcia korpusu a povrchová úprava
-laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného
stola
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
-korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm
-ABS hrana min. 2mm po celom obvode
-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm

VIII. Skriňa otvorená s policami v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre skriňa otvorená s policami

Požadované rozmery
-šírka: 760 mm - 800mm
-hĺbka: 415mm - 420mm
-výška: 1825mm - 1850mm (so soklom)

6

Nákup kancelárskeho nábytku pre MPS

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Popis pre korpus a police:
-hrúbka dosky: min. 18mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm
-horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm
Všeobecný spresnenie:
-zapustený chrbát z dosiek HDF hrúbky min. 3mm vo
farbe korpusu
-dvere hrúbky min. 18mm a ABS hrúbky min. 2mm
-dvojdverová skriňa v spodnej časti (uzamykateľná)
-štyri (4) police z toho tri (3) otvorené
-jedna (1) polica-umožnenie jej výškové nastavenie
-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy
-kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm
-jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie
-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
IX. Skriňa uzavretá v celkovom množstve 3ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre skriňa uzavretá

Požadované rozmery
-šírka: 760mm -800mm
-hĺbka: 415mm - 420mm
-výška: 1825mm - 1850mm (so soklom)
Popis pre korpus a police:
-hrúbka dosky: min. 18mm
-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm
-horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm
Všeobecný spresnenie:
-zapustený chrbát HDF hrúbky min. 3mm vo farbe korpusu
-dvere hrúbky min. 18mm a ABS hrúbky min. 2mm
-dvojdverová uzavretá skriňa (uzamykateľná)
-štyri (4) police výškovo nastaviteľné
-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy
-kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm
-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva

X. Kancelárska stolička v celkovom množstve 9ks

Ilustračné znázornenie
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Požadované rozmery
Špecifikácia pre kancelárska stolička

-výška sedadla: 440-540mm
-hĺbka sedadla: 460mm
-šírka sedadla: 490mm
-výška operadla: 550mm
-výška opierok rúk: 180-260mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek

-ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička,
-korpus tvorí drevo a PUR pena,
-stredne vysoká bedrová opierka chrbta s kovovým
rámom, výškovo nastaviteľná s poťahom z pružnej
sieťoviny,
-základňa vyrobená z tvrdeného plastu (tuhosťou sa
vyrovná kovovým základniam),
-synchrónna mechanika s integrovaným posunom
sedadla s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúce
komfortné nastavenia výšku a uhla sedadla a opierky,
-hĺbkové nastavenia sedadla,
-opierky rúk s možnosťou výškovo a bočného
nastavenia,
-kancelárska otočná stolička s nosnosťou min.150kg
-plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie
stoličky,
-pevný päťramenný kríž z vysoko tvrdého plastu,
-plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.
Čalúnenie a poťahová látka
-čalúnenie sedacej časti kancelárskej stoličky kvalitnou
látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min.100-tisíc
cyklov Martindale,
-gramáž látky min. 350g/m,
-požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/,
-svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02,
-farba poťahovej látky - ČIERNA.
XI. Konferenčná stolička v celkovom množstve 9ks

Špecifikácia pre konferenčnú stolička

Požadované rozmery
-šírka sedadla: 400mm - 410mm
-výška sedadla: 440mm - 450mm
-hĺbka sedadla: 400mm - 430mm
-celková výška: 800mm - 840mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek
-rokovacia stolička s možnosťou stohovania
-oceľovo zváraná konštrukcia s povrchovou úpravou lesklý
chróm
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-spodné časti konštrukcie (podnože) ukončené chráničmi
z plastu proti poškodeniu podlahy pri posúvaní stoličky
-sedadlo aj operadlo z materiálu -koža, ecokoža alebo
koženka
-oteru vzdornosť: min.100-tisíc cyklov Martindale
-výplň sedadla – drevo a purpena (polyuretán)
-spodná časť sedadla pokrytá textíliou
-nosnosť min. 110kg
-farba: ČIERNA
XII. Konferenčné kreslo v celkovom množstve 2ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre konferenčné kreslo

Požadované rozmery
-šírka: 700mm - 710mm
-hĺbka: 600mm - 610mm
-výška: 770mm - 780mm
-výška sedu: min. 450mm
-šírka sedu: min. 480mm
Popis všeobecne
-konferenčné klubové kreslo so zaobleným operadlom a
nožičkami
-výplň drevo a purpena (polyuretán)
-sedadlo aj operadlo z materiálu – koža, ecokoža alebo
koženka
-oteru vzdornosť: min.100-tisíc cyklov Martindale
-nosnosť min. 120kg
-farba: ČIERNA

XIII. Konferenčný stolík v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre konferenčný stolík

Požadované rozmery
-priemer stolovej dosky: 500mm - 550mm
-priemer odkladacej dosky (poličky): tolerancia „-“ 50mm
-výška poličky: 240mm - 270mm
-celková výška: 500mm - 550mm
-šírka jednej (1) nôžky: min 120mm v časti uchytenia
odkladacej dosky
-nôžky pozvoľne sa zužujúce smerom nadol
-ukončenie podnožia ochrannými plastovými klzákmi
Popis všeobecne
-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm
-odkladacia doska (polička) z LDTD hrúbky 18mm
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-ABS hrana min. 2mm
-farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
XV. Policový regál v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre policový regál

Požadované rozmery
-šírka: min. 2440mm
-hĺbka: min. 470mm
-výška: min. 1980mm
-interval výškového nastavenia: 38mm
-hrúbka plechu: min. 2mm
-hrúbka dosky: min.16mm
Popis všeobecne
-bezskrutkový policový regál s nosníkmi kovový (oceľový)
so štyrmi (4) policami z drevotrieskovej dosky
-nosnosť jednej (1) police: 500kg
-farba konštrukcie: čierna s povrchovou úpravou
práškovaním
-ukončenie stojok konštrukcie ochrannou z tvrdeného
plastu
-montáž vykonaná v súlade s legislatívou pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci

XV. Stupienok v celkovom množstve 1ks

Ilustračné znázornenie

Špecifikácia pre stupienok

Požadované rozmery
-vrchný priemer: min. 295mm
-spodný priemer: min. 435mm
-výška: min. 430mm
Popis všeobecne
-posuvný stupienok kovový (oceľ), minimálne tri (3)
zasúvacie kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch
-max. zaťaženie 150kg s protišmykovým povrchom
-farba: ČIERNA alebo TMAVOSIVÁ alebo SIVÁ

Osobitné požiadavky na plnenie:
• Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky, montáže v mieste plnenia, prípadne dodaj
v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania
a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania je situované na prízemí.
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• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru, pričom uchádzač zodpovedá za to, že
tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
• Záruka na dodávaný tovar 24 mesiacov od jeho odovzdania na základe preberacieho protokolu,
pričom odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční za obojstrannej prítomnosti,
odsúhlasením a podpisom protokolu zástupcami objednávateľa a dodávateľa.
• Dodávateľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou
chybného tovaru za nový, dodaním na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou
alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
• Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení.
Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
• Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar do 30 dní po
obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas
ktorej nebol predmet zákazky schopný riadneho užívania.
• Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného
tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený
obal tovaru a pod.).
• Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od
prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických
špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
• Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou: technický / produktový list vrátane obrazového
znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list
a preberací protokol.
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