VÝZVA
NA PODÁVANIE NÁVRHOV A PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŢE
NA DODANIE „SPOTREBNÉHO MATERIÁLU“
na základe §281 až §288 zákona č. 513/1991 zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.

1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Dubnický technologický inštitút s. r. o.
Adresa:
Dukelská štvrť 1404/613,
Obec:
Dubnica nad Váhom
PSČ:
018 41
IČO:
36 342 645
Kontaktná osoba ohľadom odbornej špecifikácie: Ing. Peter Jakúbek
Tel:
042 /4440106
Fax:
042 /4440107
e-mail:
kvestor@dti.sk
2. Predmet súťaţe:
„Spotrebný materiál“
3. Opis obchodnej verejnej súťaţe:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je vybratie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy v zmysle §409 až §470 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dodanie spotrebného
materiálu pre projekt s názvom „Informačnými technológiami k modernému
manažmentu“, ITMS 26110230011, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho
fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Víťaz súťaže bude vybraný na základe predloženia ekonomicky najvýhodnejšej ceny
nasledovnej vzorky spotrebného tovaru uvedenej v prílohe č. 1.
4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Dubnický technologický inštitút s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom,
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom.
Termín dodania: bude stanovený v zmluve.
Trvanie zmluvy: počas trvania projektu (december 2010 – november 2013) v celkovej
dĺžke 35 mesiacov.
5. Komplexnosť dodávky:
Navrhovateľ predloží návrh na predmet súťaže bližšie špecifikovaný v prílohe č.1.

6. Cena:
Cena za tovar musí byť stanovená v štruktúre: cena vrátane DPH za každý spotrebný
materiál samostatne (bod 1 – 25) v štruktúre a vo formáte podľa prílohy č. 1. Cena za
dodaný materiál musí obsahovať všetky náklady navrhovateľa.
7. Predpokladaná hodnota celkovej zazmluvnenej sumy: do 7200,- Eur vrátane
DPH.
8. Lehota na predkladanie návrhov:
Dňa 11. 05. 2011 do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu Dubnický
technologický inštitút s. r. o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku, v uzavretom obale prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu vyhlasovateľa. Obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Súťaž – neotvárať!“ a heslom súťaže „Spotrebný materiál“
9. Vyhodnotenie návrhov:
Dňa 11. 05. 2011 o 13.00 hod.
10. Podmienky účasti navrhovateľov:
predloženie cenového návrhu.
11. Kritéria na hodnotenie návrhov :
Najnižšia cena s DPH..
12. Lehota viazanosti návrhov:
Do 30. 06. 2011
12. Ďalšie informácie :
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný navrhovateľ stratí počas
plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s vyhlasovateľom na tento predmet
súťaže schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, vyhlasovateľ uzatvorí svoj zmluvný
vzťah s navrhovateľ, ktorý sa umiestnil na ďalšom hodnotenom mieste v tejto súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden z predložených návrhov, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam navrhovateľa. Víťaz obchodnej verejnej
súťaže bude o svojom víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na
podpis zmluvy.
V Dubnici nad Váhom, dňa: 21. 04. 2011
Ing. Viera Guzoňová

PRÍLOHA č.1

Por. č.

Názov

Špecifikácia

Merná Jednotka

1.

Kancelársky papier

Formát A4, hmotnosť: 80 g ,
Obsah balenia: 500 listov

jedno balenie po
500 listov

2.

Kancelársky papier

Formát A4, hmotnosť: 120 g ,
Obsah balenia: 500 listov

jedno balenie po
500 listov

Šanon pákový

Formát A4, poloplast,
obtiahnutý plastom
z vonkajšej strany a hladkým
papierom z vnútornej strany,
chrbát 75mm

ks

4.

EURO obaly

Formát A4, Prevedenie:
zdrsnené, hore otvorené,
multidierovanie, Hrúbka: 0,04
mm, Obsah balenia : 100
kusov

jedno balenie
po100ks

5.

Guľôčkové pero

6.

Lepiaca páska

48/66 transparent

ks

7.

Blok samolepiaci

76x76mm

ks

8.

Zošit malý

A5, 100 listov, linajkový

ks

9.

Zošit veľký

A4, 100 listov, linajkový

ks

10.

DVD

4,7GB

1 bal. po 10 ks
(cakebox)

11.

CD

700MB

1 bal. po 10 ks
(cakebox)

12.

Zošívačka

ks

13.

Vyťahovač spiniek

ks

14.

Spony listové

3.

ks

19mm

balenie

Cena za jednu
mernú jednotku
v EUR s DPH

15.

Spony listové

25mm

balenie

16.

Obálka

C4, samolepiaca

ks

17.

Obálka

C5, samolepiaca

ks

18.

Obálka

C6, samolepiaca

ks

19.

Fix

popisovač CD

ks

20.

Toner

XEROX, Workcentre M20

ks

21.

Toner

HP, LaserJet 1320

ks

22.

Toner

HP Color LaserJet CP1515n,
Cyan

ks

23.

Toner

HP Color LaserJet CP1515n,
Magneta

ks

24.

Toner

HP Color LaserJet CP1515n,
Yellow

ks

25.

Toner

HP Color LaserJet CP1515n,
Black

ks

