
 
V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou  

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

Materiál na tvorivé aktivity detí 
 

Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami  

Mikroprojekt realizovaný cez Žilinský samosprávny kraj v rámci programu  

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046  

           

         1.  Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov: Krajská knižnica v Žiline  

Sídlo:   Ul. A. Bernoláka 47  

IČO:     00185752 

DIČ:     2020671719 

Telefón: 041/ 7232745  

Stránkové dni: pondelok – piatok od 8,30 hod. do 15,00 hod.   

      Kontaktná zodpovedná osoba: Jana Eliašová    

      e- mail: eliasova@krajskakniznicazilina.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: Materiál na tvorivé aktivity detí pre realizáciu 

mikroprojektu Literárno-historické chodníčky Beskydami 
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky:  
 

 Popis  Balenie  Množstvo 

Výkres A3 180g biely / 297 x 420 mm Balenie po 200 kusov 2 

Výkres A4 180g biely / 210 x 297 mm Balenie po 200 kusov 4 

Štetec na maľovanie  

Sada 6 kusov: 4,6,8,10 guľaté, 10,12 

ploché 30 

Pastelky - žiarivé sýte farby,  nelámavé, 

ohybné, dĺžka 175 mm Balenie - súprava obsahuje 12 pasteliek 20 

Voskové pastelky  Sada 12 farieb  18 

Temperové farby - 12 farieb Balenie 12 túb s objemom min. 12 ml  30 

Vodové farby so štetcom  Balenie 12 farieb/priemer farby 30 mm 10 
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Akrylové farby - vodou riediteľné, 

miešateľné, rýchlo schnúce, matný lesk Balenie 6 farieb x min. 16 ml 40 

 

44812000-5  Farby na umeleckú maľbu 

37821000-9  Štetce a kefy pre umeleckých maliarov 

37822100-7  Pastelky 

30199000-0 Papiernický tovar a iné položky 

60000000-8: Dopravné služby (bez prepravy odpadu 
 

4.   Termín a miesto dodania predmetu zákazky:  

  Miesto zákazky: Krajská knižnica v Žiline, Ul. Bernoláka 47, 011 77 Žilina   

 Termín dodania predmetu zákazky: do 24.4.2017  

   

5.   Typ zmluvného vzťahu: objednávka  

       

6. Cenové ponuky prosíme predkladajte v mene: EUR 

 V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH. 

  

7. Kritéria výberu zákazky: najnižšia celková cena za splnenie predmetu zákazky 

(s DPH).        
 

8. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: e-mailom do 19.4.2017 (16:30) 

 

9.   Lehota na oznámenie výsledkov: obstarávateľ e-mailom oznámi do 20.4.2017: 

- úspešnému uchádzačovi o prijatí jeho ponuky k danému predmetu zákazky; 

- ostatným účastníkom, že ich ponuky boli neúspešné.  

 

10. Podmienky pre realizáciu dodávky:  

a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po 

splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho 

účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca 

faktúry: Krajská knižnica v Žiline; 

b) Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný 

uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým 

položkám. 

   

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 

súťaži.  

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 

ponuky, ak nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa, ak 

navrhovaná cena bude vyššia ako je stanovený finančný limit oprávnených 

nákladov (objednávateľ disponuje objemom max. 375,00 EUR vrátane DPH).  

c) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky 

nevyhnutné pre realizáciu zákazky.  

d) Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia poverenej osobe 

objednávateľa, ktorá vykoná obhliadku tovaru a skontroluje doklady dodávané 

spolu s tovarom. 



e) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej 

špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar 

neodobrať. 

f) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a 

uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie personálu. 

g) Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť 

pred dodaním používaný alebo opotrebovaný. 

h) Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia naraz jednou 

dodávkou. 

i) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť 
      

                                                                 

 

V Žiline, 18.4.2017 
                                                                                                                  Mgr. Katarína Šušoliaková 

                                                                                                          Krajská knižnica v Žiline 

                                                                                                                       riaditeľka   

 

 

 

  


