Výzva na predkladanie ponúk č. 4
(zadávanie podprahovej zákazky)
1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:
Spojená škola
Adresa:
Novohradská 3
Obec (mesto):
Bratislava
PSČ:
821 09
Ulica:
Novohradská 3
IČO:
360 75 213
Kontaktné miesto:
Bratislava
Kontaktná osoba:
RNDr. Zuzana Munková – riaditeľka školy
Telefón/Fax:
02/5557 6396 (vrátnica - spojovateľka)
Elektronická pošta:
mertinyakova@gjh.sk
Internetová adresa:
gjh.sk
2. Predmet zákazky
Zákazka na poskytovanie služieb
3. Názov predmetu zákazky
pravidelné mesačné zásobovanie kancelárskymi i prostriedkami
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
ÁNO
5. Opis predmetu zákazky
pravidelné mesačné zásobovanie kancelárskymi potrebami položkovite:
- Ceruzka Koh-i-noor lakovaná, HB, 12 kusov/balenie - ekvivalent
- dierkovačky
- euroobaly 1000 ks v balení 100 g- - ekvivalent
- guľôčkové perá klasické – červené – ekvivalent
- guľôčkové perá klasické modré – ekvivalent
- guľôčkové perá klasické čierne – ekvivalent
- guľôčkové perá klasické zelené – ekvivalent
- gumy
- kalkulačky
- kancelársky papier 80 g
- kriedy biele Koh-i-noor– ekvivalent

- kriedy farebné Koh-i-noor– ekvivalent
- krúžkové zakladače A4
- laminovacie fólie Pavo A4 lesklé 360 mikrónov (2 x 180 mikrónov) balenie 25ks - ekvivalent
- lepiaca páska 12 x 10mm
- lepiace páska 50mm X 10m
- linajkové dvojhárky
- MAPED BOOGY STRÚHADLO – ekvivalent
- Náboje do zošívačky 21/4 Rapid, 2000 kusov v balení – ekvivalent
- Náboje do zošívačky 24/6 5000 kusov v balení - ekvivalent
- Nezávesný prezentačný rýchloviazač – ekvivalent
- Nožnice univerzálne 17 cm - ekvivalent
- obálky biele C4 (229 x 324 mm), 250 kusov/balenie
- Obálky samolepiace biele DL (110 x 220 mm), s oknom vpravo,
- OBOJSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA 50mm X 10m
- pákové zakladače A4
- Plastové pravítko 20 cm
- Plastové pravítko 30 cm
- Popisovače na CD/DVD/BR Centropen Ergo 4616, čierny - ekvivalent
- popisovače na keramické tabuľu – červené
- popisovače na keramické tabuľu – čierne
- popisovače na keramické tabuľu - modré
- popisovače na keramické tabuľu – zelené
- Pripináčiky s guľatou hlavičkou farebné 4 mm, 100 kusov v balení
- rozdeľovače
- RÝCHLOVIAZAČE NAZÁVESNÉ 1/1 HIT – ekvivalent
- Spony na papier 25 mm, 1000 kusov v balení – ekvivalent

- Spony na papier 32 mm, 1000 kusov v balení - ekvivalent
- Stieratka na magnetické tabuľu
- štvorčekové dvojhárky
- trhacie bloky biele
- trhacie bloky farebné
- Značkovacie farebné záložky 20 x 38 mm – ekvivalent
- Zošívačka n°10 čierna - 12 listov
- Zošívačka s dlhým zásobníkom čierna - 20 listov - ekvivalent
- Zvýrazňovače Centropen 8852, balenie 4 farieb - ekvivalent
-Farebná mini kocka Post-it® Notes, 400 lístkov, rozmer 51x51 mm – ekvivalent
-Fixy Koh-i-noor, mix 6 farieb - ekvivalent
-Korekčný roller, 4,2 mm x 8,5 m – ekvivalent
-Lepidlo v tyčinke Maxi 40 - ekvivalent
-Magnety farebné 22 mm, 10 kusov v balení – ekvivalent
-Obálky samolepiace biele DL (110 x 220 mm), 1000 ks/balenie
-Odkladacia mapa s 3 chlopňami + gumička
-Priehľadná lepiaca páska 19 mm x 66 m -Priehľadná lepiaca páska 25 mm x 66 m
-Pripináčiky mosadzné, 100 kusov v balení - ekvivalent
-Samolepiaca biela obálka C6, 114 x 162 mm,
-univerzálne etikety zaoblené, 99,1 x 38,1 mm, 14 etikiet/hárok - ekvivalent

6. Miesto dodania predmetu zákazky
Spojená škola Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Ďalšie predmety
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Celková predpokladaná ročná hodnota zákazky je 7000,- EUR s DPH

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
ÁNO
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
Predpokladané trvanie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014
10. Podmienky účasti záujemcov:
1. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu.
Záujemca môže nahradiť uvedený doklad potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
uvedený doklad, alebo iný rovnocenný doklad nevydáva, možno ho nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má záujemca sídlo v
štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto štátu neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Ak záujemcom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží uvedený doklad za
každého člena skupiny osobitne, bude záujemca zo súťaže vylúčený.

11. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomne predloženej
žiadosti:
Elektronicky na adrese: mertinyakova@gjh.sk
Doručenie žiadosti poštou:
Názov: Spojená škola
Adresa: Novohradská 3
821 09 Bratislava
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 15.04.2014 do 10:00
12. Podmienky predloženia cenovej ponuky
Uchádzač predkladá cenovú ponuku v listinnej forme na adresu:
Názov: Spojená škola
Adresa: Novohradská 3
821 09 Bratislava
Obálka s ponukou musí byť riadne uzatvorená, zabezpečená proti nežiadúcemu
otvoreniu a označená heslom:
Verejná súťaž č. 4– neotvárať!
13. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 30.04.2014 o 10.30 hod.
Miesto otvárania ponúk: Spojená škola

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR bez DPH
15. Lehota viazanosti ponúk:
30.04.2014
16. Ďalšie informácie :
Všetky požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť
originály alebo úradne overené kópie originálov.

17. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska?
Neuplatňuje sa
18. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

