
                                    

                                                           
Prieskum trhu - Výzva 

 
Nákup spotrebného tovaru 

pre projekt  
„Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov“. 

 
 

Obec Zborov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v 
súlade s § § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie ponuky na „Nákup spotrebného tovaru pre projekt 
„Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov“. 
 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Obec Zborov 
 Zastúpený: Ján Lukáč – starosta obce 
 Adresa: Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov 
 IČO: 00322741  
 DIČ: 2020624804 
 e-mail: podatelna@zborov.sk 
 web: www.zborov.sk 

 
2.  Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je nákup spotrebného tovaru potrebného na administratívne 
zabezpečenie realizácie projektu počas doby realizácie projektu: 

  m.j. 
množstvo 
v ks 

Kancelársky papier A4 80g bal 50 

Toner LJ MAA32 CE285A originál ks 20 

Záznamová kniha A4 100 list. ks 50 

Poradač 5 cm ks 100 

Obal prospektový matný 100 ks/bal. bal 150 

pero guličkové ks 200 

zvýrazňovač - sada 4 farieb bal 10 

Nožnice  17,5 mm ks 10 

Spínací strojček na 15 listov ks 10 

Spínací strojček na 100 listov ks 2 

Veľký dierkovač 30-listov ks 2 

Dopisové spony 33 mm bal. 15 

Spony do veľkého spín. Strojčeka bal. 20 

Spony do spínacieho strojčeka bal 20 

 Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny výrobok, môže uchádzač naceniť aj ekvivalent. 
  

3.  Miesto dodania tovaru: Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 1 547,02 € bez DPH  
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5.  Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky  

 
6.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Do 12 mesiacov od uskutočnenia objednávky. 
 
 
 

7.  Financovanie zákazky: 
 Zákazka bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu a z vlastných zdrojov prijímateľa 
 NFP. 
 
 
 

8.  Lehota a miesto  na predloženie ponuky:  
Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH  a cenu vrátane  DPH,  žiadame predložiť v písomnej 
(listinnej) forme, poštou alebo osobne, v zalepenej obálke označenej heslom „Spotrebný 
tovar, PONUKA – neotvárať!“ v lehote na predkladanie ponúk  

 
29.12.2014 do 14:00 hod. 

na adresu: 
Obec Zborov, Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov 

  
 Pokyny na zostavenie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.  
 o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH
 a  cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na   skutočnosť, 
 že nie je platcom DPH upozorní).  
 

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení dodať tovar vo vzťahu 
k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí byť úradne 
overená). Takýmito dokladmi sú napr.: 

 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 

osoba -podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba -

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),  
• iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 

 
9.  Kritériá na hodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena za dodávku tovaru  v € spolu s DPH. 
 
10.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

  
 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 
 
V Zborove, dňa 4.12.2014 
 
S pozdravom 
               Ján Lukáč 
             starosta obce 


