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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky- „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb“
Oprava špecifikácie predmetu zákazky

Mesto Žiar nad Hronom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto súlade s § 9 ods.
9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov opravuje chybnú špecifikáciu predmetu zákazky - Príloha č. 1 Výzvy na predkladane
ponúk na predmet zákazky „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb v súlade s Návrhom na plnenie kritérií.
Oprava špecifikácie predmetu zákazky „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb“ tvorí
súčasť Výzvy na predkladanie ponúk.
S pozdravom

Ing. Juraj Miškovič
prednosta

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom

Tel: 045/678 71 20, 678 71 11
Fax: 045/678 71 55
msu@ziar.sk
www.ziar.sk
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Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky - oprava

Predmetom zákazky je samostatná dodávka kancelárskych potrieb podľa nižšie uvedenej špecifikácie na
základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa a podľa jeho potrieb, vrátane súvisiacich
služieb, t.j. dopravy tovaru na miesto dodania a uloženia tovaru (vrátane vyloženia tovaru). Verejný
obstarávateľ požaduje dodávku tovaru zabezpečiť v lehote 5 dní odo dňa obdržania objednávky od
kupujúceho. Verejný obstarávateľ si pri neprekročení predpokladanej hodnoty zákazky vyhradzuje právo
upraviť predpokladané množstvo v zmysle špecifikácie predmetu zákazky podľa vlastných potrieb, pričom
maximálne množstvo je dané vyčerpaním predpokladanej hodnoty zákazky.
Špecifikácia tovaru
Názov položky

množstvo /12 mesiacov

kancelársky papier A4 ( 1 bal. = 500 listov)

300 bal.

kancelársky papier A3 ( 1 bal. = 500 listov)

30 bal.

obálky C4 biele

3500 ks

obálky C5-1-S

6000 ks

obálky C6-1- A4

15000 ks

obálky s doručenkou C6

15000 ks

obálky s doruč. do vl. Rúk C6

25000 ks

obálky B 4 veľká viac papiera

150 ks

poradač 2 krúžkový

150 ks

poradač 4 krúžkový

150 ks

poradač A4 pákový

150 ks

rýchloviazač obyčajný RO

750 ks

rýchloviazač závesný RZC

500 ks

odkladacia mapa s 3 klopami

450 ks

odkladacia mapa bez klopy

450 ks

rýchloviazač plastový

750 ks

spisové dosky so šnúrkou

600 ks

euroobal A4 (1 bal. = 100 ks)

2000 bal.

pritt roller 4,2 mm

150 ks

lepiaca tyčinka

150 ks

tekuté lepidlo

150 ks

toaletný papier

3500 ks

hrebene na viazanie 10 (1 bal. = 25 ks)

4 bal.

hrebene na viazanie 14 (1 bal. = 25 ks)

4 bal.

hrebene na viazanie 19 (1 bal. = 25 ks)

4 bal.

zvýrazňovač

60 ks

obal L hrubý

200 ks

obal L tenký

200 ks

listová spona malá (1 bal.=10 krabičiek=100ks)

40 bal.

3
listová spona stredná
(1 bal.=10 krabičiek=100ks)

70 bal.

listová spona veľká (1 bal.=10 krabičiek=100ks)

40 bal.

pero čína

80 ks

nožnice

20 ks

blok tix - špalílk

70 ks

Vypracovala: Jana Janeková, dňa 23.02.2015
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií - oprava

Verejný obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
Názov predmetu zákazky:
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb
Obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo záujemcu:

...................................................................................................................................................................

1. Cena za dodanie predmetu zákazky

Názov položky

množstvo

kancelársky papier A4 ( 1 bal. = 500 listov)

300 bal.

kancelársky papier A3 ( 1 bal. = 500 listov)

30 bal.

obálky C4 biele

3500 ks

obálky C5-1-S

6000 ks

obálky C6-1- A4

15000 ks

obálky s doručenkou C6

15000 ks

obálky s doruč. do vl. Rúk C6

25000 ks

obálky B 4 veľká viac papiera

150 ks

poradač 2 krúžkový

150 ks

poradač 4 krúžkový

150 ks

poradač A4 pákový

150 ks

rýchloviazač obyčajný RO

750 ks

rýchloviazač závesný RZC

500 ks

odkladacia mapa s 3 klopami

450 ks

odkladacia mapa bez klopy

450 ks

rýchloviazač plastový

750 ks

spisové dosky so šnúrkou

600 ks

euroobal A4 (1 bal. = 100 ks)

2000 bal.

pritt roller 4,2 mm

150 ks

lepiaca tyčinka

150 ks

Jednotková
cena
v € bez DPH za
ks

Jednotková
cena v €
s DPH za
ks

Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH

5
tekuté lepidlo

150 ks

toaletný papier

3500 ks

hrebene na viazanie 10 (1 bal. = 25 ks)

4 bal.

hrebene na viazanie 14 (1 bal. = 25 ks)

4 bal.

hrebene na viazanie 19 (1 bal. = 25 ks)

4 bal.

zvýrazňovač

60 ks

obal L hrubý

200 ks

obal L tenký

200 ks

listová spona malá (1 bal.=10 krabičiek=100ks)
listová spona stredná
(1 bal.=10 krabičiek=100ks)

40 bal.

listová spona veľká (1 bal.=10 krabičiek=100ks)

40 bal.

70 bal.

pero čína

80 ks

nožnice

20 ks

blok tix - špalílk

70 ks

Cena celkom bez DPH v €
Výška DPH v €
Celková cena s DPH v €

2. Som platcom DPH:

áno
nie

(nehodiace sa preškrtnite)

V ........................................, dňa ..........................

......................................................................
podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka

