Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Výzva
na predloženie ponuky
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytovanie tovarov s názvom
„Dodávka kancelárskych potrieb na rok 2014“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo:

Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

IČO:

00 310 182

2. Kontaktné miesto, osoba:
Kontaktné miesto: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou,
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kontaktná osoba:
e-mail:
telefón:
mobil:
fax:

Lukáš Šimonides, referent vnútornej prevádzky a autodopravy
simonides@banovce.sk
+421 387629149
+421 915228682
+421 387603084

2. Názov predmetu zákazky:
Nákup kancelárske potreby
3. Opis predmetu zákazky :
Dodanie kancelárskych potrieb (spínacie strojčeky, dierovače, kalkulačky, a pod.), papierenského tovaru,
písacích potrieb a pod.. Zoznam najbežnejších tovarov, podľa ktorých bude vyhodnotenie ponúk je
priložený v Prílohe č. 1 Zoznam najbežnejších tovarov tejto výzvy.
4. Obsah ponuky :
- vypracovaná súťažná ponuka
- doklad o oprávnení podnikať - fotokópia dokladu
- doklad o odbornej spôsobilosti v súvislosti s predmetom zákazky v zmysle § 28 zákona č. 25/2006 Z. z.
(odtlačok pečiatky a originálny podpis)
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk bude na základe najnižšej ceny
6. Jazyk ponuky:
Slovenský
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7. Termín a miesto predloženia ponúk :
27.01.2014 do 10,00 hod.
osobne na podateľni Mestského úradu (kanc. č. 24),
alebo poštou na adresu:
Mestský úrad , Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
8 000 € bez DPH
9. Typ zákazky a trvanie zákazky:
objednávka; do 31.12.2014 (odo dňa vyhlásenia výsledku prieskumu trhu)
10. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania (ďalej VO), ak bude
presiahnutý finančný limit na tento príslušný postup Vo, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa toto
VO vyhlásilo. Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 14 dní od doručenia faktúry za dodanie tovaru.
Verejný obstarávateľ uverejňuje túto výzvu na svojej internetovej stránke na adrese:
http://www.banovce.sk/profil-verejneho-obstaravatela.phtml?id3=67309
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku
z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2014.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 13.01.2014

Mesto Bánovce nad Bebravou
Marián Chovanec - primátor mesta
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