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Prieskum trhu pre jednoduchú zákazku  – výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

OBEC HLADOVKA 

podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva prieskum trhu pre nákup: 

 „Kancelársky tovar“ 

pre projekt s názvom: “Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou strechou” schváleného v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, číslo projektu: PL-
SK/ZA/IPP/III/122 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie   Obec Hladovka 

IČO:    00314480 

Sídlo organizácie :                       Hladovka 45, 027 13 Hladovka 
Kontaktné miesto:                        Hladovka 45, 027 13 Hladovka 
Kontaktné osoby:  Mária Kendralová 
Telefón :   043/539 77 02 

E-mail:                  ocuhladovka@orava.sk 

2.  Druh zákazky: 

Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

3. Názov zákazky: 

Kancelársky tovar pre projekt s názvom: “Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou strechou” 

schváleného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  400,-  EUR 

5. Obsah predmetu zákazky:  

Papier A4 43 bal., dosky viazacie 70 ks, fotopapier 3 bal., rýchloviazač závesný 100 ks, šanón 15 ks, 

farebný papier 2 bal., euroobaly 10 balení, toner do tlačiarne Canon- IR 2520 1 ks;  hp Laser Jet 1010 

1 ks; farba do tlačiarne HP Officejet Pro 8000 4 ks, katalóg s euroobalmi 10 ks, CD 2 bal., DVD 2 bal., 

zošívačka 1 ks, korektor laku 1 ks, korektor v páske 1 ks, poradač krúžkový 5 ks, obálka plastová A4 5 

ks, písacia podložka A4, podložka na písanie 2 ks. 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

7.Trvanie a rozsah zákazky: 19.03.2014 - 31.05.2014 na základe objednávok. 

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú:  splatnosť faktúr 14 dní 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 

Návrh ceny celkom vrátane DPH  podľa Obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 5. 
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10. Kritéria  na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: 

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume trhu. 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 18.03.2014 do 13.00 hod. 

12.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku elektronicky na adresu: ocuhladovka@orava.sk, poštou 

alebo osobne. 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Kritérium:  najnižšia komplexná cena 

14. Vyhodnocovanie ponúk:  

Dňa 18.03.2014 o 13.30 hod  

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve. 

 

S úctou 

 

 

      

        Mária Kendralová 
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