Verejný obstarávateľ - Obec Bystrany
___________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/poskytnutie
služby/uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky:

„Kancelárske potreby“.
Obec Bystrany ako verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní predmetnej zákazky vo väzbe
na predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice starostu obce
Bystrany č. 3 /2015 o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru vrátane potravín,
zákaziek na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

V Bystranoch, dňa 25.07.2016

.........................................................
(meno a priezvisko, funkcia a podpis
zodpovednej osoby verejného obstarávateľa )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Bystrany

Adresa:

Obec Bystrany č. 121

Štatutárny orgán:

starosta obce, František Žiga

IČO: /DIČ

00328995

telefón:

ústredňa 053/4495 338

e-mail:

bystrany121@gmail.com

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk: Ing. Eva Baranová, telefón 053/4495 338

2. Predmet zákazky:

„Kancelárske potreby“.

-

Podrobný popis predmetu – viď návratka.

3. Miesto plnenia
- Obec Bystrany, Bystrany č. 121, 053 62
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 499 bez DPH/rok
- určená na základe faktúr za rok 2015, a katalógových cien tovarov objednaných
navyše ako v roku 2015
5. Spôsob predloženia ponuky
- e-mail : bystrany121@gmail.com
6. Podmienky účasti uchádzačov
Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
7. Typ zmluvy
- Zmluva o dielo na dobu určitú (jeden kalendárny rok od 01.08.2016 do 31.07.2017)
8. Lehota na podanie cenovej ponuky: 29.07.2016 do 12:00 hod.
9. Termín dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných prác
- Do 3 dní od vystavenia objednávky na jednotlivé položky v predmete zákazky.
10. Otváranie ponúk, kritériá a vyhodnocovanie ponúk
- V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie,
vrátane dopravy do miest dodania, do priestorov určených zodpovednými
pracovníkmi verejného obstarávateľa.
- Vyhodnocuje sa cena celková spolu za všetky položky, nie dielčie položky.
- Najnižšia cena

11. Podmienky financovania
- Faktúry budú vyplatené po zadaní objednávky. Súčasťou faktúry bude dodací list
s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa
doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
12. Informácie pre uchádzačov
- Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií získaných
prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorí doručili ponuky,
výsledok vyhodnotenia, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi,
že jeho ponuku prijíma,
- Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k vystaveniu objednávky pre úspešného uchádzača,
resp. úspešný uchádzač od plnenia objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže
vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde
k vystaveniu objednávky ani s týmto uchádzačom, verejný obstarávateľ môže vystaviť
objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

V Bystranoch, dňa: 25.07.2016

František Žiga, v.o.
starosta obce

(identifikácia dodávateľa, meno, adresa, IČO, DIČ, tel. kontakt)

Obec Bystrany
Bystrany č.121
053 62

VEC: Návratka Cenová ponuka pre tovar: „Kancelárske potreby“
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Opis predmetu
Guľôčkové pero v nepriehľadnom plastovom obale
s pogumovaným úchytom – farba náplne modrá
Náhdardná náplň do guľočkového pera
Grafitová ceruza v dreve - šesťhranná bez gumy – tvrdosť 2
Guma na grafitové ceruzy KOH-i-noor 300/40
Korekčný roler - šírka stopy 4,2mm, návyn - 14m
Sponky na papier 32mm – zinkové 100ks/balenie
Sponky na papier 50mm – zinkové 100ks/balenie
Napichovacie špendlíky s farebnou plastovou hlavičkou do
korkovej nástenky 200ks/balenie
Kancelársky papier A4 500ks/balenie
Spinkovač
Spinky do spinkovača 24/6 - 1000ks/balenie
Dierkovač
obálka C4
500 ks/balenie
obálka C5
1000 ks/balenie
obálka C6
100 ks/balenie
obálka B6 doporučene 1000 ks/balenie
obálka B6 s do vlastných rúk, opakované doručenie 1000
ks/balenie
obálka C4 doporučene 250 ks/balenie
obálka - taška s rozšíreným dnom s páskou B4 250x353mm
Špagát jutový 100m
Trikolóra 63m

Počet
balení/
kusov
10 ks
15 ks
20 ks
10 ks
10 ks
10 bal.
5 bal.
1 bal.
150 bal.
2 ks
10 bal.
2 ks
1 bal.
2 bal.
5 bal.
3 bal.
1 bal.
1 bal.
30 ks
1 bal.
1 bal.

cena bez
DPH

cena
s DPH

Spisové dosky so šnúrkou farebné A4 – kartónové

5 bal.

22 25ks/balenie
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Box na dokumenty farebný priehľadný s gumičkou
327x250x32mm
Pákový zakladač farebný chrbát 7,5 cm
Pákový zakladač farebný chrbát 5 cm
Zakladač 4-krúžkový so štítkom
Kartónové rozraďovače farebné A4 odtrhávacie 50ks/balenie
Odkladacie mapy s 3 chlopňami farebné A4 20ks/belenie
Rýchloviazač závesný celý A4- kartónový 20ks/belenie
Rýchloviazač závesný z PVC s euro dierovaním – farebné
A4 10ks/balenie
Kniha príchodov a odchodov A4, 50 listová
Euroobal lesklý A4 , hrúbka 80µm, 100ks/balenie
poštové škatule 350x250x120mm
Lepiaca páska priehľadná 48mm x 66m
Lepiaca páska priehľadná 24mm x 30m
Lepidlo tyčinkové 40g
Cestovný príkaz A5, 2000hárkov/balenie
Samolepiace bločky 76x76 mm - farebné 100lístkov/balenie
Samolepiace bločky 20x50 mm - farebné 50lístkov x
4farby/balenie
Etikety univerzálne samolepiace 70x16,9 mm (51 kusov na
A4) biele, 100hárkov/balenie
Záložky POST-IT- Index pevné – farebné 50,8x38mm,
6záložiek x 4farby/balenie
Plastové hrebene 10mm 100ks/balenie

43 Plastové hrebene 12mm 100ks/balenie
44 Plastové hrebene 14mm 100ks/balenie
45 Plastové hrebene 16mm 100ks/balenie
46 Plastové hrebene 19mm 100ks/balenie
47 Plastové hrebene 22mm 50ks/balenie
Priehľadná fólia do hrebeňovej väzby A4 PVC číra

5 ks
75 ks
50 ks
25 ks
2 bal.
7 bal.
7 bal.
6 bal.
3 ks
50 bal.
5 ks
10 ks
15 ks
5 ks
1 bal.
30 bal.
5 bal.
1 bal.
10 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
1 bal.
2 bal.

48 100ks/balenie
49
50
51
52
53
54
55
56

Obálka - kartónový papier do hrebeňovej väzby - farebný
A4 100ks/balenie
Laminátor i LAM
Laminovacie fólie lesklé A4
Laminovacie fólie lesklé A4
Stolová kalkulačka - 12miestny displej naklopený,
štandartné matematické funkcie
Záznam o prevádzke auta A5, 60 listový
Archivny klip plastový 100ks/balenie
skartátor M -6C

2 bal.
1 ks
200 ks
100 ks
2 ks
1 ks
1 bal.
1 ks

57 skartátor 53C
58
59
60
61
62
63

centropen 2822/4-sada -farebné s klinovým hrotom(1-3mm)
4ks/balenie
centropen 8599 – čierny, okrúhly hrot (2,5mm)
centropen 2846/4 – farebné 4ks/balenie
centropen 2811 - farebné, tenký hrot (0,3mm) 4ks/balenie
Magnetky (priemer10mm) modré 10ks/balenie
DOPRAVA

1 ks
7 bal.
5 ks
5 bal.
5 bal.
3 bal.

SPOLU EUR

