Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
Kancelárske potreby a ďalšie pomôcky
pre projekt
PIN – Komplexný program integrácie obyvateľov sociálne vylúčených rómskych lokalít na trh
práce
1. Verejný obstarávateľ:
Člověk v tísni, o.p.s.
Sídlo: Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie 053 23
IČO: 35562617
DIČ: 2021920923
e-mail: info@peopleinneed.sk
Kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie:
Člověk v tísni, o.p.s., Svoradova 5, Bratislava 811 03
Kontaktná osoba: Peter Kulifaj, peter.kulifaj@peopleinneed.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú kancelárske potreby a ďalší spotrebný materiál (napr. čistiace a hygienické
potreby, edukačné a voľnočasové pomôcky a potreby pre deti a mládež, pomôcky na nácvik
zručností pri pracovných pohovoroch, vzdelávacie pomôcky a ďalšie) využívaný pri poskytovaní
podporných sociálnych služieb pre deti, mládež a rodiny.
Identifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka verejného obstarávania:
39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie
30192000-1 Kancelárske potreby
22830000-7 Zošity
37823300-6 Pergamenový papier
37823200-5 Pauzovací papier
44812300-8 Školské farby
39541130-6 Motúzy
39241200-5 Nožnice
30199230-1 Obálky
30125100-2 Tonerové náplne
22851000-0 Rýchloviazače
30141200-1 Stolové kalkulačky
37451700-1 Futbalové lopty
37452900-0 Volejbalové lopty
37525000-4 Hračkárske balóny a lopty
30192130-1 Ceruzky
3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1 140,00 EUR bez DPH

4. Opis predmetu zákazky:
Č. Názov

Množstvo

1 Lepiaca tyčinka 20g

20 ks

2 Zošit A4 linajkový, 40 listov

30 ks

3 Zošit A5 linajkový, 40 listov

30 ks

4

Kancelársky papier A4, 80g, bal. = 500
hárkov

10 bal.

5 Ceruzky obyčajné, bal. = 12 ks

10 bal.

6 Plastelína, bal. = 10 farieb

16 bal.

7 Temperové farby, bal. = 10 farieb

3 bal.

8 Prstové farby, bal. = 6 farieb

3 bal.

9 Výkresy A3, 180g, bal.= 10 ks

8 bal.

10 Výkresy A4, 180g, bal. = 10 ks

8 bal.

11 Motúz prírodný, 100g

4 ks

12 Farebný papier A4, bal.=20 ks

8 bal.

13 Kriedy školské farebné, bal.= 6 ks.

8 bal.

14

Korálky farebné, mix farieb, bal. = min. 40
ks.

30 bal.

15 Disperzné lepidlo, 250 ml.

8 ks

16 Lepidlo tekuté, 100g

8 ks

17 Modurit biely, 500g

2 ks

18 Modurit zelený, 500g

2ks

19

Drevené špajdle, nehrotené, 30 cm,
bal.=100ks

8 bal.

20

Bločky Post-it super sticky farebné,
76x76mm

8 ks.

21 Pergamenový papier, A5, bal. = 12 ks

3 bal.

22 Sada farieb na textil, bal.= 6ks

4 bal.

23 Farbičky, bal.=18 farieb

15 bal.

24 Páska lepiaca priehľadná, 12x10 mm

8 ks

25 Páska lepiaca hnedá, 50x50 mm

4 ks

26 Modelárska sádra biela, 1kg

20 ks

27 Nožnice, 15 cm

6 ks

28 Nožnice, 13 cm

6 ks

29 Nožnice, 21 cm

2 ks

30 Atlasová stuha 0,6 mm, rôzne farby

50 ks

31 Toner kompatibilný s HP CB436A, č. 36A) 2 ks
32 Toner HP C6578D, č. 78

5 ks

33 Toner HP C6615D, č. 15

5 ks

34 Futbalová lopta

3 ks

35 Volejbalová lopta

3 ks

36 Hustilka

3 ks

37 Závesný obal A4, bal. = 25ks

2 bal.

38 Toner CL-513 farebný

3 ks

39 Toner Canon PG-510 čierny

3 ks

40 Euroobaly, bal.=100ks

3 bal.

41 Obálky A4, bal.=10ks

3 bal.

42 Obálky A5, bal.=10ks

3 bal.

43 Toner HP Q2612A, č.12A čierny

1 ks

44 Bloky na flichart, 50g/m2, bal.=5 blokov

2 bal.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Člověk v tísni o.p.s., Sveržov 26, Sveržov
6. Termín dodania predmetu zákazky:
Jún 2013
7. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Zamestnanosť a sociálny inklúzia a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.
8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Doklad o oprávnení dodávať tovar v súlade s § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v EUR
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
10. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
11. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia cena“.
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov,
ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v
eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu
zákazky v eurách.
13. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
Lehota na predloženie ponuky: 17.06.2013 do 16:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Člověk v tísni, o.p.s., Svoradova 5,
Bratislava 811 03
14. Obsah ponuky:
- doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu)
- podrobná špecifikácia predmetu zákazky
- cena za dodanie tovaru súlade s podmienkami výzvy
Obal ponuky musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo)
- označenie heslom: „Kancelárske potreby a ďalšie pomôcky - neotvárať“
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
V Bratislave 27.04.2013
Mgr. Tímeá Stránská
riaditeľka

