
DIČ  2021150087 

Úradný názov 
Poštová adresa 
ĺčo 

Základná škola s materskou školou 
Športová 33, 919 26 Zavar 
34017381 

Kontaktná osoba Zuzana Jablonická 
k 

033 5597260, 033 5597101 
E-MAIL 
Telefón 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY č . 3/2015 
/zákazka podl'a § 9 ods.9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a dopinení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov/ 

Názov predmetu zákazky: „Kancelárske potreby a kancelársky papier" 

Stručny opis predmetu zákazky: Dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 

1 Predpokladaná hodnota zákazky s DPH :do sumy 2.000 € s DPH 

2 Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou, športová 
33, 91926 Zavar. 

3 Možnosť  predloženia ponuky: Ponuka sa predkladá na celý sortiment zákazky. 

4 Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpo čtu 

verejného obstarávatel'a. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavky. 

5 Uplatnenie lehoty na predloženie ponúk: do 28.1.2015 do 12.00 hod. v uzatvorenej 
zalepenej obálke. 

6 Kritériá na predloženie ponúk: -Ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka 
-Dôvoz obstarávatel'ovi je zahrnutý v cene zákazky 
-Uchádzačom, ktori predložia svoje ponuky, 

v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 
vznikli s prípravou a doru čením zákazky. 

7. Uchádzač  predloží: - Cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky — ocenený 
zoznam položiek predmetu zákazky podl'a prflohy č .1. k tejto výzve 

- čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikatel'skú 

č innost' 
- Doklad o oprávnení podnikať  — len fotokópiu požadovaného 

dokladu 

Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuku je potrebné doru čiť  verejnému 
obstarávaterovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s poznámkou „ neotvárat" 

a s heslom súťaže „Kancelárskepotreby a kancelársky papier" 
8. Dátum dodania zákazky: Priebežne do 31.12.2015. 



9. Ostatné podmienky: Verejný obstarávate ť  si vyhradzuje právo odmietnu ť  všetky 

ponuky. Uchádzač  súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávatel'om. 

10. Dátum zverejnenia: 14.1.2015. 

/ 
Zuzana Jablonická 
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 

Uchádzač  je povinný vypiniť  prflohu č .l. 

Pnloha č .1 špecitikácia zákazky ,Kancelárske potreby a kancelársky papier" 

• 

p.č . NÁZOV TOVARU m.j. Navrhovaná cena za kus 
s DPH v E 

1. Papier A4 OFFICE bal 

2. Obálka A4-hnedá ks 

3. Kniha dochádzky 100 stranová ks 

4. Dovolenkový lístok bal 

5. Priepustka bal 

6. Krieda školská farebná 12 ks bal 

7. Krieda školska biela 100 ks bal 

8. Spisová doska-so šnúrkami A4 ks 

9. Poradač  pákový - mramorový sivý/8 cm ks 

10. Výkres A3 /200 ks v bal. bal 

11. Výkres A4 /200 ks v balern bal 

12. Euro obal /100 ks v balení bal 

13. Rýchloviazač  -papierový A4 závesný ks 

14. Rýchloviazač-priesvitná 1.strana-závesný ks 

15. Pero modré ks 

16. Pero červené ks 

17. Špendliky -v. krabičke bal 

18. Pripináčiky - v krabičke bal 

19. Spona do zošívačky RON 475-75 mm bal 

20. Spona do zošivačky RON 452-28 mm bal 

21. Spona dopisová v krabičke bal 

22. Zvýrazňovač  ks 

23. Popisovač  na tabuľu- č iemy,modrý, červený ks 

24. Popisovač  - sada 12 ks bal 

25 Prachovka na tabu ľu ks 

26. Špongia na tabuľu ks 

27. Farebný papier A4 - sada bal 

28- Krepový papier . ks 

29. Obálka A4-biela samolepiaca ks 

30. Obálka A5 - biela ks 



31. Pravítko 30 cm ks 

32. Ceruza obyčajná ks 

33. Strúhadlo ks 

34. Voskové farbičky-sada 	ks bal 

35. Vodové farby - sada ks 

36. Temperové farby vo fľaši-rozne farby ks 

37. Drevené pastelky - sada bal 

38. Nožnice kovové 15 cm ks 

39. Fólia do laminovačlcy A4 bal 

40. Farebný výkres A 0 ks 

41. Lepidlo DRAGO v tube ks 

42. Lepiaca tyčinka - tuba ks 

43. Kalkulačka-základné funkcie ks 

44. Lepiaca páska 1 cm  
Obal na spisy A4 

ks 
ks 45. 

46. Guma ks 
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