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Výzva na predkladanie ponúk  
zákazka s nízkou hodnotou/službou podľa §102 Zák. č.25/2006 Z.z.o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č.5 

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:    Mesto Hanušovce nad Topľou 
 Sídlo:   Mestský úrad Hanušovce nad Topľou 
                                      Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
  IČO :   00332399 
 DIČ :   2020641018 
 Zastúpený:  Štefanom Strakom, primátorom mesta 

  Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  16623632/0200 
Kontaktná osoba:  JUDr. Ján Kaščák 
Telefón:   0902 970 870 
E-mail:  prednosta@hanusovce.sk 
 
  

2. Predmet zákazky: zákazka s nízkou hodnotou s názvom: 
„Obstaranie kancelárskych potrieb, pomôcok a pracovného materiálu“. 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
 

           A: pre realizáciu aktivít projektu „HaPeC-Hanušovské pracovné centrum“ 
 

a) Kancelárske potreby a pracovné materiály pre zabezpečenie hlavnej aktivity 
projektu /priame výdavky/ 
 -kancelárske potreby nevyhnutné na zabezpečenie administratívnych podkladov    
  pre CS projektu - papier, perá, drobný kanc. materiál, flipchart, tonery, fixy,     
  flipchartový papier, CD 
 -nevyhnutné písacie potreby pre osoby z CS -  pero, zošit, obal so zakladačom    
 -nevyhnutné pracovné materiály pre osoby z CS – učebné materiály  
 -nevyhnutné pracovné pomôcky počas vzdelávania – rukavice, študijný materiál  
Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. Príloha č. 1 
 

b) Kancelárske potreby pre zabezpečenie podpornej aktivity projektu 
 /nepriame výdavky/ 

-nevyhnutné náklady na zabezpečenie administratívy projektu, komunikácie a   
 podkladov pre SORO FSR, evidencia dokumentov - papier, písacie potreby, drobný    
 kanc. materiál, tonery, obálky, šanóny, obaly a pod. 
Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. Príloha č. 1 

 
            B: pre účely Mesta Hanušovce nad Topľou 
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Kancelársky materiál nevyhnutný na chod kancelárií, zabezpečenie administrácie, 
evidenciu a spracovanie dokumentov. 
Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. Príloha č. 1 
 
4. Lehota, miesto a rozsah plnenia: 

            Zabezpečenie dodávky predmetu zákazky na adresu MsÚ Hanušovce /podľa bodu 1/.  
 Lehota dodávky tovaru: do 2 dní o doručenia objednávky 
 
            A: Predpokladané zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb pre projekt HaPeC je    
                 stanovené na Október 2012 – Január 2014 /štvrťročne alebo jednorázovo v zmysle   
                 konkrétnej objednávky/. 
      
            B: Predpokladané zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb pre Mesto Hanušovce je  
                 stanovené na Október 2012 – December 2013. 
 

5. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,  
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. 

Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. 
- garancia cien za jednotlivé položky: minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako 

stabilné a nemenné po celú dobu) 
- lehota splatnosti faktúr 30 dní od doručenia faktúry 
 

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
Cenu za zákazku podľa bodu 5. a kópiu oprávnenia preukazujúceho možnosť dodať 
predmet zákazky. 

 
7. Ponuku predložte v lehote do:  

 Poštou resp. osobne do 04.10.2012 do 12.00 hod. na adresu uvedenú v bode I. Ponuky nie    
            je možné posielať elektronicky. 
            Heslo na obálku: „Kancelárske potreby – HaPeC – súťaž - neotvárať“. 

 
8. Hodnotenie ponúk:  

           Kritérium pre hodnotenie je najnižšia cena. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená    
           rámcová zmluva s trvaním 16 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

 
9. Predpokladaná cena zákazky 

            Do 9933,33 € bez DPH.   
            (projekt do 6483,33 € bez DPH a pre potreby Mesta Hanušovce do 3450,- € bez DPH) 
 

10. Iné 
             Zákazka je súčasťou projektu, ktorý je spolufinancovaný EÚ. 
 
        
V Hanušovciach nad Topľou, dňa 17.09.2012.     
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                                                                                            Štefan Straka  

          primátor mesta 
 


