MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

Vyb. Ing. Floreková
Bratislava 08.12.2014
Č.j. 11082/2657/2014

Dodanie tovaru - kancelársky papier -prieskum trhu

Zadávanie zákazky §9 ods. 9 zákona 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov s finančným
limitom pod 20 000,-€
V záujme získania prehľadu o cenách tovarov Vás Mestská časť Devínska Nová Ves
vyz);ya na predloženie ponuky súvisiacej s kúpou a dodaním kancelárskeho papiera.
Prieskum trhu vykonávame výlučne pre potreby mestskej časti, slúži pre výber
najvhodnejšieho dodávateľa uvedeného predmetu obstarávania. Údaje uvedené
v predložených ponukách nebudú poskytnuté tretím osobám.
V prípade, že akceptujete našu výzvu, spracujte Vašu odpoveď podľa požiadaviek
uvedených v tejto výzve.
Požiadavky na spracovanie ponukv:
Predmet zákazky : kancelársky papier- predpokladaný ročný odber cca A4- 420 balíkov
á 500 ks+ A3 20 balíkov á 500ks)
Do kopírky: typ XEROX model 2xWorkCentre 5225
Papier nesmie byť recyklovaný.
Papier pre laserovú tlačiareň: CPV 30197630-1
Doprava do miesta objednávateľa musí byť zahrnutá do ceny tovaru.
Technické požiadavky na tovar:
Formát A4, A3
Balenie po 500 ks
Charakteristíky:
plošná hmotnosť 80±3 g/m2
hrúbka l 07±3 J.lm
farba biela

S vybratým uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva- alebo rámcová zmluva na trvanie
štyri roky od termínu jej účinnosti alebo dosiahnutia fmančného limitu 20 000,-eur bez DPH,
podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Výpovedná lehota bude stanovená na 30
kalendárnych dní a začne plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni doručenia písomnej
výpovede druhej zmluvnej starne.
Nakupovanie bude prebiehať postupne v priebehu roka na základe telefonickej príp. mailovej
objednávky -nie na sklad, termín dodania tovaru od prijatia telefonickej príp. mailovej
objednávky požadujeme maximálne do 2 pracovných dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uzatvoriť dve samostatné zmluvy v prípade, ak to pre
neho bude ekonomicky výhodnejšie.
TEL.: 02/60201438

FAX :02/60201420

e-mail:valeria.florekova@mudnv.sk.

Informácie k spracovaniu ponuky:

Cenu žiadame uviesť samostatne za papier formátu A4 a samostatne formát A3.
Cenu uveďte v členení: *jednotková cena za balík A4 (500 ks) v eurách bez DPH,
samostatne DPH a jednotková cena vrátane DPH
*jednotková cena za balík A3 (500 ks) v eurách bez DPH, samostatne DPH
a jednotková cena vrátane DPH.

Ponuku spracovanú v zmysle našich požiadaviek zašlite mailom
valeria. florekova @mudnv.sk v tenníne najneskôr 14.12.2014 do 12,00 hod.

na

adresu :

Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 15.1.2015. V tomto tenníne bude uzatvorená
kúpna zmluva. Zmluva s úspešným uchádzačom bude zverejnená na webovom sídle
obstarávateľa v zmysle zákona 546/2011 Z.z .. Uchádzač, ktorý predloží ponuku zároveň dáva
súhlas so zverejnením zmluvy.
Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak sa
stanú neprijateľnými z dôvodu prekročenia predpokladaného fmančného limitu v rozpočte
mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves.

