ITMS: 26110130616

Výzva na predloženie ponuky
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obchodná akadémia
Sídlo: Polárna 1
040 12 Košice
Zastúpená: PaedDr. Peter Ivan - riaditeľ školy
IČO: 31956688
DIČ: 2021158953
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica:
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0018 8615
Tel.: 055/674 62 67
E-mail: skola@polarka.sk
plánuje zadať zákazku na predmet obstarávania s názvom: Spotrebný tovar a prevádzkový materiál
Spoločný slovník obstarávania:
CPV – kód:
21230000-4 Papiernický tovar a iné položky
36153110-2 Spotrebný materiál na výučbu
36810000-2 Potreby pre umeleckých remeselníkov
Druh zákazky: Zákazka v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:
Opis predmetu zákazky a rozdelenie na časti:
ČASŤ A:
Papiernický tovar:
Pero guľôčkové modré
Pero guľôčkové červené
Pero guľôčkové zelené
Ceruzka s gumou
Zvýrazňovač 4-farebná sada šírka stopy 1-4 mm
Opravná kazeta - biela šírka 5 mm
Výkres A4 – 180g
Výkres A3
Samolepiace bločky popisovacie blok 400 ks
Temperové farby 12 farieb
Akrylové farby 500ml
Akrylové farby 10x16 ml
Biele temperové farby

Suchý pastel 12 ks /bal.
Voskové farbičky 12ks/bal
Štetce rôzne veľkosti sada 3 ks
Sada písmen–rôzne farby (penové čísla a písmená)
Magnetky kovové čierne 12 ks sada
Zošívačka do 20 listov papiera
Náplň do zošívačky - 1000ks/bal.
Dierovač na 18 listov
Obálky malé C6 100 ks/ bal.
Obálky podlhovasté samolepiace bez okienka DL 100 ks balenie
Obálky B4 obyčajné biele 100ks/bal.
Obálky bublinkové samolepiace 175x265 mm
Obálky bublinkové samolepiace 145x2015 mm
Obálky bublinkové samolepiace 215x265 mm
Obálky rozmeru C5 bez okienka samolep. 100 ks/bal.
Euroobal číry hladký povrch formát A4 100 ks/bal
Rýchloviazač plastový
Rýchloviazač závesný
Pákový zakladač formát A4 šírka chrbta 7,5 cm
Zakladač dvojkrúžkový 30 mm A4 plastový priesvitný
Lepiaca páska šírky 5 cm transparent
Lepiaca páska hnedá papierová
Guma biela
Spony listové zinkové 32 mm 100 ks/bal.
Klip na dokumenty čierny 19 mm 12 ks/ bal .
Strúhadlá na ceruzky kovové
Plastový obal priehľadný A4 s 3chlopňami so silného propylénu s gumičkou
Blok A4 linajkový 70 listov so špirálou
Odkladacia mapa A4 box
Nožnice oceľové s plastovou rukoväťou
Násuvná lišta pre 1 – 30 listov A4 – z plastu, farebné , bal. 100 ks
Hrebeňová spona A4 na 41- 55 listov – plastová, viazací hrebeň 10mm 100 ks/bal
Hrebeňová spona A4 na 21- 40 listov – plastová, viazací hrebeň 8mm 100ks/bal
Fólia pred hrebeňovú väzbu A4 100ks/bal
Papier tvrdý na spodnú stranu hreb. väzby A4 – rôzne farby
Špendlíky obyčajné bal. 200 ks
Špendlíky s farebnou hlavičkou bal. 100 ks
Farebný papier na kopírovanie –500 ks/bal. rôzne farby
Lepiaca tyčinka – 40g
Univerzálne disperzné lepidlo 110 g
Lepidlo na papier 120 ml
Popisovač na biele tabule čierny
Popisovač na biele tabule červený
Popisovač na biele tabule modrý
Popisovač na biele tabule zelený
Baliaci papier – biely 90x120cm bal. 10 hárkov
Krepový papier mix farieb
Pravítko 30 cm – číre
Sada pravítok 4 ks číre
Pastelky drevené – farbičky, 24ks balenie
Rezačka na rezanie papiera páková
Odkladače stohovateľné – farebné, plastové
Archivačné škatule - biele
Špilky – drevené, 100 ks balenie
Špagát ľanový 100g prírodný
Špagát ľanový 100g farebný- juta
Magnetické špongie na biele tabule
Blok pre flipchart, čistý, 20 listov
Menovky - visačky plastové so štipcom
Pečiatky , prázdne
Obojstranná lepiaca páska , šírky 38 mm x25 m
Kriedy farebné 12 ks/bal.
Tlačivá – faktúra 2/3 A4 blok , 100 listov
Tlačivá – VPD blok, 100 listov
Tlačivá – PPD blok, 100 listov
Tlačivá – Výdajka blok, 100 listov
Tlačivá – príjemka blok, 100 listov

Tlačivá – kniha odoslaných faktúr blok, 100 listov
Tlačivá – kniha prijatých faktúr blok, 100 listov
Tlačivá – peňažný denník blok, 100 listov
Tlačivá – pokladničná kniha blok, 100 listov
Tlačivá - cestovný príkaz A4 blok 20ks
Tlačivá - návrh na kúpeľnú liečbu A4 / 4 listy
Tlačivá - lekárska správa o výsledku liečby 20ks/blok
Tlačivá - jednotný colný doklad COL205 A4, samoprepis
Kancelársky papier 500 ks/bal.
CD/R nosiče
DVD nosiče, bal. 10 ks

ČASŤ B:
Tonery:
Toner na Konica Minolta PagePro 1350w -originál
Toner na Konica Minolta Bizhub c220, B,C,M,Y po 1 ks -originál
Toner na CANON i-SENSYS MF8540Cdn B,C,M,Y po 1 ks - originál
Toner na EPSON WorkForce AL-M200DN - originál
Toner na LEXMARK CSdn, B,C,M,Y po 1 ks – originál

ČASŤ C:
Umelecké potreby:
Hobby lak - spray MATT 400 ml
Krakelovací lak 250 g
Vlnitá lepenka - zelená, žltá, červená fialová, tmavomodrá, prírodná
Servítky rôzne vzory - vianočné motívy rôzne
Servítky rôzne vzory - veľkonočné motívy rôzne
Servítky rôzne vzory - kvetinové a prírodné motívy rôzne
Darčekový papier farebný
Celofán šírka 70 cm, 100 m návin
Tapety – biele, neutrálne, svetlé, rolka 10 m
Látka 1,40 m šírka – rôzne farby
Stuhy, rôzne farby, bal. 25 m
Drevené rámiky 16x16 cm
Drevené rámiky 11x11 cm
Drevený rámik malý podlhovastý 28x16 cm
Sololitová tabuľka 20x20 cm
Sololitová tabuľka 12x12 cm
Sololitová tabuľka 16x16 cm
Háčiky na obrázky malé
Farba na drevo vodou riediteľná - 0,75 kg rôzne farby
Korálky rôzne veľkosti drevené, plastikové bal. 100 ks
Vosková šnúrka 1 mm/5 m, svetlošedá, tmavošedá, okrová, čierna, hnedá
Drôtik bižutérny 0,3 mm čierny, bal.10 m
Drôt 1,00 mm/10 m postriebrený
Filc 20 x 30 tyrkysový, zelený, červený, hnedý, oranžový
Modurit biely 250 g /balenie
farby na sklo 12x10,5ml
plastelina farebná obyčajná 10ks/bal
fixky na textil 6 farieb/sada
farby na tvár 6 farieb/bal.
Dekor nožnice CIK-CAK 7BL zúbky
Dekor nožnice CIK-CAK 10BL vlnky
Dekor nožnice CIK-CAK 11BL dvojzúbky
Štipce – drevené, 24 ks balenie
Zapínací špendlík (zicherka) – 12 kusov v balení
Polystyrén na nástenky , 1 m2, hrúbka cca 3 cm

ČASŤ D:
Mapy:

Nástenná mapa SR - chránené územia, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa SR - priemysel, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa SR - poľnohospodárstvo, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa SR - vodstvo, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa SR - cestovný ruch, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa hrady a zámky na Slovensku, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa Slovensko na prahu novoveku, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa Československá republika 1918-1938, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa Česka a Slovenská federatívna republika 1990-1992, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa Slovenská republika 1993-2011, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa SR - geomorfologické členenie, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa SR - podnebie, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Nástenná mapa - Československá republika 1945-1960, vydav. : Mapaslovakia s.r.o.
Mapa Bardejov a okolie III.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Prešov a okolie III.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Vysoké Tatry, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Trebišov a okolie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Michalovce a okolie I. vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Dolný Spiš III.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Horný Spiš IV.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Horný Šariš - Svidník a Stropkov I.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Stredný a Horný Gemer I.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa mesta Košice II.vydanie, vydav. :CBS s.r.o.
Mapa Košice okolie III. Vydanie, vydav. :CBS s.r.o.

Rozsah zákazky – rozsah alebo množstvo tovaru: podľa prílohy
Technické požiadavky: podľa prílohy
Požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti: nie
Požadovaná lehota dodania:
- Všetky časti do 30.09.2014
Trvanie zmluvy: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy podľa obchodného zákonníka do splnenia
dodávky.
Prípustnosť variantných riešení: nie
Miesto a termín dodania: Dodávka bude realizovaná do budovy objednávateľa – Obchodná akadémia , Polárna
1, 040 12 Košice.
Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Zákazka hradená prostredníctvom projektu ESF.
Záruky žiadané zadávateľom
a súvisiacich zákonov.

súvisiace s plnením zmluvy: záruky v zmysle Obchodného zákonníka

Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov: Ing. Eva Ivančová
Rozdelenie zákazky na časti: áno
Iné/ďalšie požiadavky: podľa prílohy
Prílohy k špecifikácií predmetu zákazky: áno
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR:
s rozpočtom projektu

do 15570,- Eur s DPH za všetky štyri časti spolu v súlade

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií pre časť A, B, C, D.
Kritériom je cena v Eur s DPH za celkovú dodávku časti A, B, C, D. Všetky časti sa budú posudzovať
samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do časti A, alebo do časti B, alebo C, alebo D, prípadne v
kombinácii, alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa.
Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v časti A, uchádzač s najnižšou cenou v časti B, uchádzač s
najnižšou cenou v časti C, uchádzač s najnižšou cenou v časti D.
Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.
Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov, kontaktná osoba:
Ing. Eva Ivančová
Tel. kontakt: 055/6746267, 0917 743 798
e-mail: skola@polarka.sk
Použitie elektronickej aukcie: nie
K výzve ďalej uvádzame:
1.1
Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality
dodania tovaru, prípadne ekvivalentu podľa tejto výzvy.
Kritérium na hodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a
na základe stanovených kritérií pre časť A, B, C, D.
Kritériom je cena v Eur s DPH za celkovú dodávku časti A, B, C, D. Všetky časti sa budú
posudzovať samostatne, pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do časti A, alebo do časti B,
alebo C, alebo D, prípadne v kombinácii, alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do
budovy objednávateľa.
Úspešný bude uchádzač s najnižšou cenou v časti A, uchádzač s najnižšou cenou v časti B,
uchádzač s najnižšou cenou v časti C, uchádzač s najnižšou cenou v časti D.
Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.
Dodávka tovaru bude realizovaná na základe podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej
s úspešným uchádzačom, na základe objednávky a v cene a množstvách podľa ponuky úspešného
uchádzača.
1.2
Fakturácia bude realizovaná na základe zaslanej objednávky, ktorá bude výsledkom zmluvy medzi
dodávateľom a objednávateľom.
1.3
Ak uchádzač zašle cenovú ponuku a bude vybratý na dodanie zákazky, a nakoľko je tovar
objednávaný v rámci projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku ESF, dodávateľ
sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiacom s dodávanými tovarmi
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávneným osobami v zmysle
článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 014/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
1.4
Cenovú ponuku spolu s
- aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie
je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača, názvom
a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou – neotvárať a s heslom – Spotrebný tovar a
prevádzkový materiál na našu adresu do: 13.08.2014
1.5
Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu ponuku podľa kritérií
uvedených vo výzve. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo
bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto
nedostatkov.
1.6
Zmluva bude realizovaná na základe objednávky vystavenej kupujúcim a potvrdenej predávajúcim, na
základe predmetu zmluvy. Právo požadovať uzatvorenie objednávky má len kupujúci.
1.7
Doba trvania zmluvného vzťahu: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy podľa
obchodného zákonníka do splnenia dodávky.

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

S vybraným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dodaní tovaru po odsúhlasení
dokumentácie z verejného obstarávania pracovníkmi ASFEU.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru objednávateľovi a dodávateľ nemá
nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy.
Všetky platby budú splatné v lehote 21 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na základe
platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu.
Dodávateľ berie do úvahy spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie
platby nebude penalizovať.
Vo všetkých faktúrach vystavených dodávateľom je potrebné uviesť kód projektu:
ITMS : 26110130616, pre ktorý sa uvedený tovar objednáva.
Otváranie ponúk: 14.08.2014 o 10,00 hod. v miestnosti č.4 v budove školy Obchodná akadémia
Polárna 1, 040 12 Košice. O výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne po odsúhlasení
výsledkov výberu dodávateľa vedením školy.

Košice, 06.08.2014

