
 
Výzva na predkladanie ponúk 

(zákazka s nízkou hodnotou) 
 
 
 

Materiál na aktivity nízkoprahových centier 
 
 

pre projekt 
 

Komplexné terénne programy 
ako nástroj integrácie sociálne vylúčených Rómov v PSK 

 
 
 

1. Verejný obstarávateľ: 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Sídlo: Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie 053 23 
IČO: 35562617 
DIČ: 2021920923 
e-mail: slovensko@clovekvtisni.sk 
 
Kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie: 
Člověk v tísni, o.p.s., Svoradova 5, Bratislava 811 03 
Kontaktná osoba: Róbert Blaško, slovensko@clovekvtisni.sk 
 
2. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky sú výtvarné, športové, kancelárske a iné pomôcky na voľnočasové 
a vzdelávacie aktivity centier. 
 
Identifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka verejného obstarávania: 
39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie 
 
3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1.200,- € bez DPH (1.440,- € s DPH) 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
Nákup materiálov a pomôcok: 
- farby na sklo (balenie obsahuje sadu 6 rôznych farieb po 50ml) - 4 balenia 
- akrylové farby (balenie obsahuje sadu 5 rôznych farieb, každá po 500ml) - 20 ks 
- fixy na kreslenie (balenie obsahuje sadu 24 rôznofarebných fixiek) - 12 balení 
- voskové pastelky (balenie obsahuje sadu 6 rôznych farieb) - 12 balení 
- výkresy A4, 180g (balenie obsahuje sadu po 200 ks) - 12 balení 
- výkresy A3, 180g (balenie obsahuje sadu po 200 ks) - 12 balení 
- flipchartový papier (balenie obsahuje sadu po 100 ks) - 4 balenia 
- Nožnice na strihanie papiera - 8 ks 
- kružidlo - 8 ks 



- kancelársky papier A4, 80g (balenie po 500 ks) - 28 balení 
- farebné ceruzky (balenie obsahuje sadu 24 farieb) - 16 balení 
- futbalová lopta - 8 ks 
- volejbalová lopta - 8 ks 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Člověk v tísni o.p.s., Svoradova 5, 81103 Bratislava 
 
6. Termín dodania predmetu zákazky: 
apríl 2012 
 
7. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Fondu sociálneho rozvoja a z vlastných 
zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu v súlade s § 26 Zákona č. 
25/2006 o verejnom obstarávaní. 
 
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v € 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 
 
10. Vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. 
 
11. Náklady na ponuku: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 
 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia cena“. 
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách 
uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 
vrátane DPH, v eurách. 
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena 
predmetu zákazky v eurách. 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk: 
Lehota na predloženie ponuky: 24.02.2012 do 12:00 hod. 
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Člověk v tísni, o.p.s., 
Svoradova 5, Bratislava 811 03 
 
14. Obsah ponuky: 

- doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu) 
- podrobná špecifikácia predmetu zákazky + fotografie predmetu zákazky 
- cena za dodanie tovaru súlade s podmienkami výzvy 



 
Obal ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa 
- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo) 
- označenie heslom: „Materiál na aktivity nízkoprahových centier - neotvárať“ 

 
15. Ďalšie informácie obstarávateľa: 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 
 
 
V Bratislave 14.02.2012 
 
 
 

Mgr. Róbert Blaško 
riaditeľ 


