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Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy 

na pracovný trh ", ITMS kód: 27120230129, číslo výzvy: OPZaSI-FSR-2010/2.2/04 vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Obec Ihľany 
IČO: 00326241 
Kontaktná osoba: Ján Turek 
Sídlo: Obec Ihľany 
Adresa: Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
Telefón: 052 458 622  
Elektronická pošta: ihlany@stonline.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Dodávka tovaru v rámci implementácie projektu „Podpora zamestnanosti MRK v obci 
Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh", konkrétne: 

Kancelárske a písacie potreby: 
Por. 
č.  

Položka  MJ Počet                   
MJ 

1 Kancelársky papier A4 80 g bal. 100 

2 
Guľôčkové pero s vymeniteľnou náplňou, plastové telo, plastový klip, hrot 0,7 mm. 
Pogumované ergonomické držanie. 

ks 500 

3 
Guľôčkové pero s vymeniteľnou náplňou, plastové telo, plastový klip, hrot 0,5 mm. 
Pogumované ergonomické držanie. 

ks 500 

4 Nelámavá ceruzka s gumou, stredne mäkká ks 300 

 Zošit A5 čistý, 20 listov ks 200 
5 Zošit A5 linajkový, 20 listov ks 200 
6 Zošit A4, liňajkovaný, 50 listov ks 150 

7 
Dosky na dokumenty formátu A4. Hladký prešpán, prelisy na chlopniach a chrbte 
dosiek. Gumičky farebne zladené s farbou prešpánu, Rozmer 320 x 233 mm  

ks 40 

8 
Šanón vo formáte A4 Maxi so šírkou chrbta 8 cm. Na chrbte kapsa s vymeniteľným 
štítkom.  

ks 130 

9 
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, 
A3 

ks 1 

10 
Laminátor - so skrátenou dobou zahriatia na lamináciu dokumentov do formátu A4 a 
A3 

ks 1 

11 
Viazací stroj - hrebeňovačka - priemerne predieruje do 10 listov papiera A4 80 g 
súčasne.  

ks 1 

12 Fólie do laminátora A3 ks 50 

13 Fólie do laminátora A4 ks 50 
14 Toner pre tlačiareň Xerox Phaser 6280 ks 7 
15 Toner pre tlačiareň HP Laser Jet 1200 ks 3 
16 Toner pre tlačiareň Epson SX 130 ks 5 



Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov 

 

 
 
 
 
 
Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy 

na pracovný trh ", ITMS kód: 27120230129, číslo výzvy: OPZaSI-FSR-2010/2.2/04 vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

17 Toner pre tlačiareň HP Laser Jet P 1566 ks 5 

18 
Záložky plastové – lepivé papieriky z ľahkého plastu v mixe 5 farieb, rozmery 12,0 x 
40,0 mm, 25 záložiek v jednej sade 

ks 5 

19 Jednorazový korekčný strojček, Šírka pásky: 5,0 mm; dĺžka pásky: 6,0 m ks 5 

20 
Kovová zošívačka na klasické spony 24/6, kapacita šitia 30 listov. Náboje do 
zošívačky 24/6 5000 kusov.  

ks 3 

21 
Dierkovačka celokovová schopná dierovať 65 listov kancelárskeho papiera 
(70g/m2), kovová páka, príložník, zaistenie polohy páky.  

ks 2 

22 Nožnice 16cm pogumované ks 3 
23 Nôž orezávací veľký s výstužou ks 3 
24 Obálka A4, samolepiace ks 230 
25 Obálka A5, samolepiace ks 530 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Por. 
č.  Položka  MJ 

Počet                   
MJ 

1 Kancelársky papier A4 80 g  bal. 20 

2 
Guľôčkové pero s vymeniteľnou náplňou, plastové telo, plastový klip, hrot 0,7 mm. 
Pogumované ergonomické držanie. 

ks 150 

3 Nelámavá ceruzka s gumou, stredne mäkká ks 150 

4 Zošit A4, čistý, 50 listov ks 150 

5 Zošit A4, liňajkovaný, 50 listov ks 150 

6 Papier zelený A4 ks 150 

7 
Šanón vo formáte A4 Maxi so šírkou chrbta 8 cm. Na chrbte kapsa s 
vymeniteľným štítkom.  

ks 10 

8 
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, 
A3 

ks 1 

9 
Laminátor - so skrátenou dobou zahriatia na lamináciu dokumentov do formátu A4 
a A3 

ks 1 

10 
Viazací stroj - hrebeňovačka - priemerne predieruje do 10 listov papiera A4 80 g 
súčasne.  

ks 1 

11 Fólie do laminátora A3 ks 50 

12 Fólie do laminátora A4 ks 200 

13 
Záložky plastové – lepivé papieriky z ľahkého plastu v mixe 5 farieb, rozmery 12,0 
x 40,0 mm, 25 záložiek v jednej sade 

ks 5 

14 Jednorazový korekčný strojček, Šírka pásky: 5,0 mm; dĺžka pásky: 6,0 m ks 5 

15 
Kovová zošívačka na klasické spony 24/6, kapacita šitia 30 listov. Náboje do 
zošívačky 24/6 5000 kusov.  

ks 2 

16 
Dierkovačka celokovová schopná dierovať 65 listov kancelárskeho papiera 
(70g/m2), kovová páka, príložník, zaistenie polohy páky.  

ks 1 

17 Nožnice  16cm pogumované ks 3 
18 Nôž orezávací veľký s výstužou ks 3 
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19 Obálka A4, samolepiace ks 70 
20 Obálka A5, samolepiace ks 220 
21 Toner pre tlačiareň Xerox Phaser 6280 ks 5 

 
Predpokladaná cena dodaného tovaru je 675,00 bez DPH. 
 

4. DOBA DODANIA TOVARU  

Október  2012 – Jún 2014 

5. LOKALITA  POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Obec Ihľany 

6. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 

Na celý predmet zákazky. 

7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 

Neumožňuje sa. 

8. KRITÉRIA HODNOTENIA 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

9. PODMIENKY ÚČASTI 

- Kópia dokladu o oprávnenosti dodania tovaru, (kópia) 

10. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 

Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese:  
Obecný úrad Ihľany 
Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným: adresa verejného obstarávateľa, adresa 
uchádzača, označenie, „Kancelárske potreby - NEOTVÁRAŤ". 
 

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 12.10. 2012 do 12.00 hod (ponuky prijaté po 
tomto termíne nebudú akceptované). Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby 
doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom. 
 
V Ihľanoch, 03. 10. 2012 
Štatutárny zástupca: Ján Turek 

 


