PAMIATKOVÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

ZADÁVANIE

ZÁKAZKY

V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z.z.

Výzva na predloženie ponuky
1. Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
31755194
Ivana Halapinová
00421220464206
Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk

2. Predmet zákazky:
Názov : „Kancelárske potreby“
3. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych
potrieb pre Pamiatkový úrad SR. Nakoľko verejný obstarávateľ nakupuje široký
sortiment kancelárskych potrieb, pre potreby vyhodnotenia tejto zákazky určil
jednotlivé druhy, najviac používaných a objednávaných položiek a na základe ich
vyhodnotenia uzavrie s úspešných uchádzačom zmluvu na dodanie celého sortimentu
kancelárskych potrieb, vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto dodania. Bližšia
špecifikácia vybraných druhov tovaru a predpokladané množstvo je uvedené v prílohe
č.1 tejto výzvy.
4. Typ zmluvy: Kúpna zmluva
5. Spoločný slovník obstarávania: 30192000-1 – kancelárske potreby
6. Predpokladaná hodnota zákazky: je vyššia ako finančný limit uvedený v § 4
ods.3 písm.a) – predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur –
maximálne do výšky 19 990,-€ bez DPH
7. Hodnotenie ponúk:
Ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná
osoba a pod.)
- ponuku na predmet zákazky podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača

Telefón: + 421 - 2 / 20 464 111
Fax:
+ 421 - 2 / 20 464 100

IČO: 31755194
DIČ:2021491560

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068998/8180

- ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy č.1 tejto výzvy
- kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky
- návrh kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať nasledovné podmienky dodania:
a) Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, maximálne na 24 mesiacov, resp.
do vyčerpania limitu 19 990,- € bez DPH
b) Tovar sa bude dodávať priebežne podľa potreby na základe čiastkových
objednávok verejného obstarávateľa
c) Cena predmetu zmluvy bude vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto
dodania
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH za celý predmet
obstarávania Ponuka bude vypracovaná podľa zoznamu položiek s predpokladaným
množstvom položiek v eurách vrátane DPH.
9. Informácia o vyhodnotení ponúk:
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,
ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom
verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej ponuky.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.
9. Označenie, či sa použije elektronická aukcia: Nie
10. Lehota a miesto na predloženie ponuky: 12.2.2014 do 12,00 hodiny
E-mailom na adresu: Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk
alebo písomne v uzatvorenej obálke s nápisom „Kancelárske potreby – neotvárať“
na adresu:
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská: Nie

12. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
13. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú,
maximálne na 24 mesiacov, resp.do vyčerpania limitu 19 990,- € bez DPH
Tovar sa bude dodávať priebežne podľa potreby na základe čiastkových objednávok
verejného obstarávateľa

Príloha č.1
Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky
Názov firmy:
P.č. Názov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

obálky C4 biele
obálky C4 s rozšír. dnom
obálky C4 dopor. samol.
obálky C4 DVR
obálky C5 dopor.
obálky C5 DVR dopor.
obálky C6 samolep.
obálky C6 dopor.
obálky C6 DVR
Obálky C6 s opak. doruč. DVR
obálka C5 biela
priestorové tašky z bielej lepenky
bublinkové tašky A4
dvojhárok čistý
euroobal A4 priehľadný
zakladač pákový 7cm papier A4
zakladač pákový 6cm papier A4
spony listové 33mm
kniha evidencie strážnej služby
cestovný príkaz A4
cestovný príkaz A5
diskrétna páska klasická 240x4/999 ks
záznam o prevádzke vozidla osobnej prepravy
lepidlo tyčinka Pritt Stick 20g *
korekčný lak na vod.báze biely
odkladacia mapa s gumičkou
CELKOM
Poznámka:
* alebo ekvivalent

počet
2 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
2 000 ks
1 000 ks
2 500 ks
1 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
1 000 ks
500 ks
2 000 ks
200 bal
500 ks
50 ks
100 bal
20 ks
100 ks
100 ks
20 ks
100 ks
100 ks
100 ks
500 ks

jednotková
cena s DPH

Spolu

