
Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342                          

V Ý Z V A

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na dodanie tovaru s názvom

„Spotrebný materiál pre TSP “

1. Identifikácia osoby podľa § 6 Zákona č. 25/2006 Z.z.:  

Názov:  Mesto Poltár

Sídlo:    Železničná 489/1, 987 01 Poltár

IČO:      00316342

Telefón:  0902 904524, 047 430 84 16

Fax:      

Kontaktná osoba: Ing. Alena Marková

e-mail: alena.markova@poltar.sk

2. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania zákazky je dodanie spotrebného materiálu na zabezpečenie 
realizácie projektových aktivít v kancelárii sociálnej práce.

položka merná jednotka 
počet 

MJ

cena EUR 
bez 

DPH/MJ
spolu

Toner CANON MF6680DN, čierny ks 1   

Kancelárske spony 32 mm balenie 5   

Zošívačka ks 2   

Spinky do zošívačiek balenie 11   

Kancelárska dierovačka ks 1   

Klipy na dokumenty ks 36   

Kopírovací papier, kancelársky 80 g, biely
balenie /500 

hárkov/
15   

Záznamová kniha s obálkou z tvrdého kartónu, 
formát A5, úprava linajková

ks 6   

1



Poznámkový blok formátu A4 s prednými a 
zadnými doskami, linajkový

ks 15   

Perá guličkové, kovové, modrá náplň ks 15   

Mikroceruzka s gumou ks 15   

Kovové pripináčiky s priemerom 10 mm s 
farebnou plastovou hlavičkou.

balenie 1   

Nožnice 18 cm ks 1   

Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou ks 40   

Euroobal A4 matný ks 500   

Rozraďovač formátu A4, farebný 6- diel ks 5   

Sada zvýrazňovačov 6ks balenie 7   

Poštové obálky samolepiace, C4, biela farba ks 100   

Poštové obálky samolepiace, C5, biela farba ks 100   

Lepiaca tyčinka ks 2   

Lepiaca páska ks 1   

Korkové nástenky 60x 90 cm ks 3   

Rýchloviazač závesný, kartónový ks 100   

Cena celkom bez DPH: ... EUR

Cena celkom s DPH: ..... EUR

3. Kritéria na hodnotenie ponúk:

najnižšia cena v EUR bez DPH

4. Podmienka účasti:

Doklad o oprávnení dodať predmet zákazky 

5. Lehota na predkladanie ponúk

do 8.12.2011   do 12. 00 hod.

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo 
osobne na tú istú adresu.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

6. Spôsob označenia obalu s ponukou: 
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Adresa verejného obstarávateľa, adresa uchádzača, označenie „ Neotvárať“, názov 
zákazky „ „Spotrebný materiál pre TSP a ATSP“

v  Poltári dňa 23.11.2011      Pavel Gavalec

primátor mesta Poltár

            

www  .  fsr  .  gov  .  sk                                                                                  www  .  esf  .  gov  .  sk  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Názov projektu: Terénna sociálna práca  v meste Poltár

Kód projektu ITMS: 27120130 483
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