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Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky
1

Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na tovar podľa priloženej prílohy
/kancelárske potreby/

2 Termín predloženia cenovej ponuky: - 26.11.2018, ponuku zasielajte e-mailom na
adresu maria.velika@nezabudka-fi.sk alebo poštou na adresu Nezábudka, n.o.,
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo. Zásielku označte „VO – kancelárske potreby neotvárať“.
3

Predpokladaná hodnota zákazky 5 000, €

4 Obsah ponuky : cenové ponuky tovarov, ktoré budú zahŕňať aj dodávku tovaru do
prevádzky n.o. Záhradníckej ulici 2, Fiľakovo. Ponuku vypracujte bez DPH, vrátane DPH
a prípadných zliav. V ponuke rozpíšte jednotlivé druhy výrobkov, jednotku, v ktorej sú
dodávané, a ich prepočítané ceny na 1 kus. resp. na 1 balenie. Organizácia nie je platcom
DPH
5 Podmienky účasti záujemcu: - predloženie cenovej ponuky, ktorá spĺňa naše
požiadavky, kópiu ŽL alebo výpisu z obchodného registra. Ponuku môžeme vylúčiť v prípade
nedodržania podmienok, alebo ak uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejné
obstarávanie neprijateľné.
6

Vyhodnotenie ponúk: - 29.11.2018 na adrese verejného obstarávateľa

7 Kritériá na hodnotenie: cena za tovar vrátane jeho dodania do miesta prevádzky.
Garancia ceny dodávaného tovaru počas zmluvného obdobia, resp. návrh na zmeny
ceny predložiť odberateľovi 2 mesiace pred predpokladanou úpravou ceny s doložením
relevantných podkladov (zvýšenie ceny od prvotných dodávateľov, zmeny DPH, iné
opatrenia...). V prípade úspešnosti doložiť návrh dodávateľsko odberateľskej zmluvy na
pripomienkovanie. Do cenovej ponuky zahrňte len druhy tovarov uvedené v prílohe,
v prípade predloženia cenníkov obsahujúcich všetky Vami dodávané druhy tovarov, bude
ponuka vylúčená zo súťaže.
8 Lehota na obstaranie tovaru: - počas roka 2019
9 Platobné podmienky: na základe celoročnej objednávky a čiastkových faktúr
vystavených po každom dodaní tovaru.
Ing. Mária Veliká
riaditeľka n.o.
Príloha: 1x

Nezábudka, n.o. Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
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pero modré
pero modré jednorázové
pero červené jednorázové
súprava ceruzka pero
zvýrazňovač centromen 8772
centropen na tabuľu
centropen 0,3 farebný
xerox A4
xerox A4 farebný
ceruzka HB
obálka malá C6
obálka stredná C5
obálka veľká A4
lepiaca páska priesvitná 19 mm
lepiaca páska priesvitná široká 48x60
korekčný roller 5mm
obal na dokumenty PVC
klip 41 mm
napichovací špenklík vel. 27 500g
náboje do zošívačky mini
spisový obal hrubý A4
spisový obal tenký A4
samolepiace ektikety farebné
registratúrny denník
kniha došlých faktúr
archivačný box kartón
pracovný kalendár 2018
tekuté lepidlo na papier
žiadanka na preravu
príjmový pokladničný doklad
výdavkový pokladničný dokla
dovolenka
priepustka
USB kľúč 8 GB
euroobaly 100ks/bal
etikety biele (100xA4)
rýchloviazač plastový A4 nezávesný
rýchloviazač A4 závesný
rýchloviazač plast PP A4
rýchloviazač papierový s ušami A4
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rýchloviazač papierový A4
pákový šanón 75 mm
Kancelárske sponky 33 mm, 100ks
Záznamová kniha linajová A4
Záznamová kniha linajová A5
Zošit linajkový A4 60 listov
Zošit linajkový A5 60 listov
Zošit linajkový slovník
diár 2018
plastové hrebene
fólia transparentná PVC A4
zadná strana na väzbu formát A4
Spisová doska A4
toner BROTHER TN 2120
toner BROTHER TN 2005
toner Samsung ML 2010 D3
toner Samsung MLT-D119S
toner HP CE 278 A
CANON 525 PGBK
CANON 526 BK
CANON 526 Y
CANON 526 C
CANON 526 M
toner HP Q6000A
toner HP Q6001A
toner HP Q6002A
toner HP Q6003A
Xeros toner pro Phaser 3045

