Výzva na vypracovanie ponuky na dodávku kancelárskeho papiera pre
Národné lesnícke centrum – podprahová zákazka
§ 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov
Verejný obstarávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
e-mail:

Národné lesnícke centrum
Ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
2022091027
SK2022091027
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Štátna pokladnica
7000241498/8180
045/5202111 / 045/5479506
kulichova@ nlcsk.org

Predmet obstarávania :
CPV:
30197620-8 – Písací papier
30197642-8 – Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
30199330-2 – Papier do počítačových tlačiarní v páse
30197630-1 – Papier na tlač alebo iné grafické účely

I. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je dodávka kancelárskeho, kopírovacieho, prepisového, tabelačného,
plotrového a ofsetového papiera :
Výsledkom podprahovej zákazky bude uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie
približne jedného roka, pričom realizácia konkrétnych množstiev a druhov kancelárskych
papierov sa bude realizovať na základe objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.
Doba platnosti rámcovej dohody je limitovaná celkovou cenou dodávky papiera – 59 990 €
bez DPH.
1. Vymedzenie predmetu obstarávania: opis predmetu obstarávania a predpokladané
množstvá spotreby za rok na jednotlivé druhy papiera sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. podmienky účasti a iné špecifické požiadavky - úroveň kvality:
a) pre preukázanie osobnej spôsobilosti uchádzač predloží doklad o oprávnení
podnikať, originál alebo notárom overenú kópiu najaktuálnejšieho dokladu o
oprávnení podnikať
b) pre preukázanie ekonomickej spôsobilosti sa požaduje predloženie výkazu
zisku a strát za rok 2009, originál, resp. úradne overená kópia
c) pre preukázanie technickej spôsobilosti sa požaduje v zmysle § 28 ods. 1 písm.
l) bod 2 predloženie certifikátu na výrobok – kancelársky papier alebo
vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami na ponúkaný
výrobok (podľa zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody v zn. neskorších predpisov) vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov. Požaduje sa originál alebo notárom overená

kópia dokladu. Ak má uchádzač certifikát k dispozícii v inom jazyku, predloží
ho v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského
jazyka.
3. spôsob určenia ceny




požaduje sa určenie jednotkovej ceny bez DPH na jednotlivé druhy papiera v uvedených
predpokladaných množstvách, spolu s dopravnými nákladmi (dopravné náklady majú
byť zakalkulované v jednotkovej cene) do sídla obstarávateľa – Národné lesnícke
centrum, T.G. Masaryka 22, Zvolen alebo Sokolská 2 Zvolen a celkovej ceny so
samostatným určením DPH a s DPH, bližšie v súťažných podkladoch
Skutočne spotrebované množstvá papiera a druh papiera sú limitované celkovou sumou
Sk 59 990 € bez DPH, ktorej vyčerpaním sa ukončí platnosť rámcovej dohody.

4. spôsob preberania predmetu obstarania
- požaduje sa dodávka tovaru na adresu Národné lesnícke centrum, preberanie tovaru sa
uskutoční formou podpisu dodacieho listu zodpovednými zamestnancami obidvoch strán
(za Národné lesnícke centrum: p. Anna Kanková a p. Viera Sedliaková)
II. Obchodné podmienky dodania:

požaduje sa dodávka tovaru max. do 7 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky,
žiadame určiť presne, v celých dňoch

úhrada faktúry až po kompletnom dodaní tovaru v rámci objednávky, verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry 21 dní

dodávať množstvá a druhy papiera uvedené obstarávateľom v čiastkových
objednávkach, niektoré čiastkové objednávky budú obsahovať poznámku „Projekt
ASFEU + názov projektu“, takto označené objednávky budú zabezpečovať predmet
obstarania pre Projekty financované cez ASFEU, predmet jednej čiastkovej objednávky
v zásade neprekročí hodnotu 1700 € s DPH

verejný obstarávateľ požaduje zmluvnú záruku na predmet obstarania podľa platnej
legislatívy a stanovenie záruky pri skrytých chybách tovaru v rámcovej dohode.
III. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium hodnotenia ponúk:
1. Celková cena dodávky jednotlivých druhov papiera
(podľa prílohy súťažných podkladov)

100 %

Pri rovnakom poradí viacerých uchádzačov je určujúcou pre lepšie poradie kratšia
lehota dodania podľa bodu II, prvá odrážka.
Pomocné kritérium: lehota dodania predmetu obstarania odo dňa doručenia objednávky
v celých dňoch (len pracovné dni, odo dňa doručenia objednávky, max 7 pracovných dní)
IV. Vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy
V prípade nejasností súťažných podkladov alebo výzvy, je možné verejného
obstarávateľa písomne požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve alebo týchto
súťažných podkladoch. V zmysle § 99 ods.1 písm. e) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení nesk. predpisov verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne,
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie. Budú
akceptované písomné požiadavky na vysvetlenie doručené do 11.6.2010, do 10.00 hod.
s označením „verejné obstarávanie – papier – žiadosť o vysvetlenie“ na Národné lesnícke

centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen. Stanovisko verejného obstarávateľa bude
zaslané všetkým známym záujemcom, v zmysle horeuvedeného ustanovenia.
V. Ostatné požiadavky a informácie:








záujemca, ktorý sa chce zúčastniť tohto verejného obstarávania si môže súťažné
podklady vyžiadať v zmysle § 17 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na
základe žiadosti, podanej do 10.6.2010, do 10.00 hod. na horeuvedenej adrese, resp.
kontaktných údajoch.
ponuku žiadame vyhotoviť dvojmo – jedenkrát ako originál, s označením „originál“
a druhýkrát ako kópiu, s označením ponuky „kópia“
súčasťou ponuky musí byť prehlásenie, že uchádzač porozumel všetkým požiadavkám
a údajom verejného obstarávateľa a že sú mu jasné.
súčasťou súťažných podkladov je vzor rámcovej dohody, verejný obstarávateľ
požaduje predložiť priložený podpísaný návrh rámcovej dohody s doplnením
chýbajúcich údajov.
otváranie obálok je verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložia
ponuky a bude sa konať dňa 22.6.2010 o 10.00 hod. v malej zasadačke Národného
lesníckeho centra Zvolen na Sokolskej ulici č. 2
za nesplnenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch, resp. vo výzve bude
ponuka uchádzača z ďalšieho hodnotenia ponúk, v zmysle zák. č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov, vylúčená

Ponuky je potrebné odovzdať do 21.6.2010, do 12.00 hod. na adresu Národné lesnícke
centrum „Verejné obstarávanie – papier - neotvárať“, buď osobne alebo doporučene
poštovou zásielkou, v štátnom jazyku. Rozhodujúcim pre doručenie ponuky poštou je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
VI. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk sa stanovuje na 15.10.2010. Verejný obstarávateľ predpokladá
uzatvorenie rámcovej dohody v lehote viazanosti ponúk, v nadväznosti na § 45 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov, najskôr 1.8.2010. Úspešný
uchádzač bude písomne upovedomený, že uspel a ostatní uchádzači budú písomne
oboznámení, že neuspeli s uvedením dôvodu a identifikáciou úspešného uchádzača.
V prípade zrušenia postupu zadávania zákazky budú všetci uchádzači upovedomení
s uvedením dôvodu a oznámením postupu, ktorý bude použitý pri prípadnom ďalšom
zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

