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P o ž i a d a v k a
na  verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 
      v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“)
 

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.
Názov organizácie: Gymnázium , Grösslingová 18, Bratislava
Sídlo organizácie: Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Viera Babišová
IČO: 17337101
DIČ:2020850205 
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Pavlendová
email: riaditelstvo@gamca.sk
			
Názov predmetu obstarávania zákazky:
Spotrebný tovar 
Odôvodnenie potreby obstarávania zákazky:
Modernizácia učebných pomôcok v laboratóriách pre prírodovedné predmety 
	
Špecifikácia požiadavky:   

	CPV – spoločný slovník obstarávania ....
30192000-1 Kancelárske potreby

30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xeroxový papier
22852000-7 Zakladače
22851000-0 Rychloviazače

podrobný opis predmetu zákazky a technické požiadavky: 
	Kancelársky papier – laminovacie fólie A4, 216x303mm, 125mikrónov, balenie 100kusov=1 balík
	Papier na fotokopírovanie a xeroxový papier : formát A4, plošná hmotnosť 80g/m2, hrúbka 106 mic, belosť 146, opacita 90. 1 balík = 500 listov, 1 kartón = 5 balíkov, 1 paleta = 200 balíkov, predaj na balíky. 
	Zakladače pákové: papierový zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou a radokrúžkom, predaj na kusy
	Rychloviazače: rýchloviazač obyčajný, vyrobený z 250g lístkovnicového kartónu, formátu A4, predaj na kusy

	rozsah zákazky   

	Kancelárske potreby – laminovacie fólie: 30 balíkov, max.cena 20,-EUR/balík, cena spolu:600,-EUR
	Papier na fotokopírovanie a xeroxový papier : 6 kartónov, max. cena 2,5-EUR/1 balík, cena spolu  75,-EUR
	Zakladače pákové: - 10 kusov, max.cena za kus 1,40,-EUR, cena spolu: 14,00,-EUR
	Rychloviazače- 10 kusov, max.cena za kus 0,36,-EUR, cena spolu: 3,60 EUR

	Požiadavky na dokumentáciu k tovaru: nie
	Ďalšie požiadavky: dodanie zadarmo  
	Tovar dodaný : marec 2015
	miesto a termín dodania tovaru: Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, marec 2015
	zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: 95%  zdroje ESF, 5% spolufinancovanie
	typ : objednávka a faktúra
	osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov: komisia na vyhodnotenie ponúk
	odôvodnenie a dokladovanie použitia postupu rokovacieho konania so zverejnením: prieskum trhu, obstarávanie zákaziek podľa §9 ods. 9 ZVO s hodnotou do 5000 EUR (bez DPH)

predpokladaná hodnota zákazky v EUR: do 692,88 Eur bez DPH
návrh kritérií na hodnotenie ponúk: najnižšia cena – cena 100% - Ponúknutá cena nesmie presiahnuť stanovenú predpokladanú jednotkovú cenu stanovenú v bode k. tejto výzvy. 
návrh členov komisie: Mgr. Emília Čellárová; PhDr. Alena Vokounová; Ing. Oľga Rendeková

Podklady pre časť C.x SP -  Iné informácie 

Lehota na predkladanie ponúk:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 16.03.2015 do 12:00 hod.
doručenie je možné realizovať 
elertronicky :v prilohe mailu, podpísanou a oskenovanou ponukou na adresu. riaditelstvo@gamca.sk , Následne Vám doručíme mail o prijatí mailu s ponukou.
 poštou. :V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 
Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
_ poštová adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je sídlo organizácie verejného obstarávateľa.
_ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
_ v prípade doručenia poštou obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie –
neotvárať!“, heslom obstarávania: „Spotrebný tovar“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Iné informácie
1) Zasadnutie komisie na vyhodnotenie ponúk pre účely hodnotenia splnenia podmienok účasti ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky sa uskutoční dňa 16.03.2015 o 14.00 hod. Verejný
obstarávateľ do 24 hodín vystaví objednávku na dodanie obstarávaného tovaru.
2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
3) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.



V Bratislave , dňa  09. 03. 2015                                         Mrg.Viera Babišová



































