Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na realizáciu aktivity:
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Kancelárske potreby
v rámci projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci
Prenčov“
Operačný program:
Spolufin. fondom:
Prioritná os:
Opatrenie:

Kód výzvy:
ITMS kód Projektu:

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Európsky sociálny fond
2 Podpora sociálnej inklúzie
2.2 Podpora vytvárania rovnosti
príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným
zreteľom na MRK
OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01
27120230130

1. Identifikácia:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto)
Ulica
PSČ

Obec Prenčov
00 320 943
Prenčov
Prenčov 300
969 73

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Mgr. Alena Ciglanová,
starostka obce

Telefón, fax:
045 / 672 62 44
E-mail:
prencov@prencov.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Druh zákazky:
zákazka na dodanie tovaru
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia aktivity:
Podporné aktivity
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Riadenie projektu
Kancelárske potreby
v rámci projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci
Prenčov“
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
30192000-1
Doplnkový slovník:
30192121-5
30192125-3
30192130-1
30192160-0
30193500-3
30197130-6
30197220-4
30197644-2
30199230-1
22830000-7
22851000-0
22852000-7
22852100-8
5. Opis predmetu zákazky:
Kancelárske potreby
6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky
75 balení
Kancelársky papier A4 biely, 80 g, bal. 500 listov
4 balenia
Kancelársky papier A4 farebný, 80 g, bal. 500 listov, mix farieb
2 balenia
Kancelársky papier A3 biely, 80 g, bal. 500 listov
2 balenia
Kancelársky papier A3 farebný, 80 g, bal. 500 listov
60 ks
Zakladač pákový 7,5 cm, kartónový
15 ks
Zakladač pákový 5 cm, kartónový
4 sady
Liner centropen (sada 4 farby)
40 ks
Guľôčkové pero, šírka stopy max. 0,5 mm, modré
4 sady
Zvýrazňovač, sada 4 farby
60 ks
Ceruzka grafitová, HB
300 ks
Rýchloviazač papierový závesný, celý, kartón
200 ks
Rýchloviazač papierový nezávesný, kartón
20 balení
Euroobaly A4, číre, bal. 100 ks
4 balenia
Rozraďovače, 1/3, papierové, mix farieb, bal. 100 ks
10 ks
Poznámkový blok A4 lin. lepený, 50 listov
6 ks
Poznámkový blok A4 lin. špirálový, 50 listov
4 balenia
Samolepiace bločky poznámkové, neón, min. 75 x 75 mm, bal. 450 listov
2 balenia
Pripinačky na korkové tabule, mix farieb, bal. 100 ks
10 balení
Kancelárske sponky kovové, 33 mm, bal. 100 ks
6 balení
Sponky do zošívačky, 24/6, bal. 1000 ks
24 ks
Lepiaca páska, transparentná, 12mm x 10m
10 ks
Lepidlo v tyčinke, 40 g
4 balenia
Klipy kovové, 19 mm, farebné, bal. 12 ks
4 balenia
Klipy kovové, 32 mm, čierne, bal. 12 ks
4 balenia
Klipy kovové, 15 mm, čierne, bal. 12 ks
6 ks
Korekčný strojček, kolmý, 8m, biely
100 ks
Dosky papierové s chlopňou a gumičkou, 3 chlopne, prešpán. kartón
25 ks
Dosky spisové, A4, kartón, so šnúrkami
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20 ks
1 balenie
25 ks
500 ks
100 ks
100 ks

Papierový stojan na dokumenty, chrbát 11 cm, tuhý kartón
Archivačné spony, plastové, bez navliekača, bal. 100 ks
Archivačné škatule, kartón, min. rozmer 43x34x31 cm
Obálka C5, biela, samolepiaca
Obálka DL, biela, samolepiaca
Obálky s doručenkou, doporučene, samoprepisovacia

7. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH:

1.015,82 €

8. Doplňujúce informácie
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu
zákazky najneskôr do 27. 03. 2014 do 10.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na
e-mailovú adresu prencov@prencov.sk. Následne mu budú odoslané doplňujúce
informácie elektronickou poštou.
9. trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 24 mesiacov
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 090/2013-IZ-5.0/V v rámci projektu „Podpora tvorby nových
pracovných miest pre MRK v obci Prenčov“, Operačný program: Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, Spolufinancované fondom: Európsky sociálny fond, Prioritná os: 2
Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí
v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce
s osobitným zreteľom na MRK, Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, ITMS kód
projektu: 27120230130, uzatvorenou s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja.
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej zmluvy na dodanie
tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru a jej následnej fakturácie po
dodaní tovaru.

11. Miesto dodania tovaru:
Obec Prenčov, Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov
12. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
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Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu,
IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail)
Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy
Uchádzač musí uviesť, či je, resp. nie je platiteľom DPH. Uvedenú skutočnosť
dokladuje čestným vyhlásením
Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
a údajov uvedených v ponuke
Kópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia alebo
výpisu zo živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky, resp. výtlačok prostredníctvom internetu.

13. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie všetkých
podmienok účasti v bode 12 Výzvy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14.11 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa
14.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorý predloží najnižšiu celkovú cenovú ponuku v EUR s DPH na obstaranie predmetu
zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.
15. Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr do 03. 04. 2014 do 10.00 hod.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača s výrazným označením: FSR – SÚŤAŽ
KANCELÁRIA, NEOTVÁRAŤ!
Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:
Názov:
Obec Prenčov
Sídlo:
Obec (mesto)
Prenčov
Ulica
Prenčov 300
PSČ
969 73
Miestnosť:
podateľňa Obecného úradu
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej
prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom,
kde tento musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov a sídlo verejného
obstarávateľa a názov zákazky.
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V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí
byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania.
16. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 03. 04. 2014 do 10.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 03. 04. 2014 o 11.00 hod.
Miesto:
Názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Obecný úrad Prenčov
Obec Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045 / 672 62 44

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31. 08. 2014.
19. Typ právneho vzťahu:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa
ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
V Prenčove, dňa 24. 03. 2014
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prenčov
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