
Obec Valaská Belá, 972 28  Valaská Belá č. 1 vyhlasuje výberové konanie
na:

„Dodanie kancelárskych potrieb a čistiacich a hygienických
prostriedkov“

Ak máte záujem o účasť na tomto výberovom konaní, žiadame Vás aby ste vypracovali
ponuku a doručili ju na adresu:

Obec Valaská Belá
972 28  Valaská Belá č. 1

do 31. 1. 2011 do 12,00 h v zalepenej obálke zreteľne označenej názvom zákazky
a nápisom: „Neotvárať – výberové konanie kanc. potreby“.

Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom jazyku.

Otváranie obálok s ponukami sa bude konať 31. 1. 2011 o 13,00 h v zasadacej miestnosti
obecného úradu vo Valaskej Belej.

Hodnotiacim kritériom je najnižšia cena za každú položku podľa príloh.

Kontaktná osoba:
Ing. Miloš Cúcik, starosta obce, tel.: 046/5458136, 0907 983 881,
e-mail: obec@valaskabela.sk

Za prejavený záujem a predloženie ponuky vopred ďakujeme.

mailto:obec@valaskabela.sk


Príloha č. 1: Predpokladaná potreba kancelárskych potrieb na rok 2011

Názov Jednotka Počet

Papier kancelársky do tlačiarne 80g lalík 75

Blok "kocka" lepený biely ks 20

Bločky lepivé žlté 36x51 cm balenie  3x100 listov bal 20

Bločky lepivé žlté 76x76 cm   balenie 100 listov bal 20

Navlhčovač prstov - gelový ks 6

Obálky C6 s vnútornou potlačov samolep. ks 1000

Obálky C5 samolepiace ks 1000

Obálky B4 samolepiace ks 300

Obálky s doručenkou B6 doporučene do vlastných rúk ks 1000

Ceruzka drevená tvrdosť HB ks 24

Guma na ceruzku ks 10

Pero písacie guličkové ks 50

Pero písacie guličkové- tenký hrot 0,5 mm ks 50

Pero písacie guličkové so šnúrkou alepidlom na stôl ks 10

Zvýrazňovače žlté, zelené ks 20

Popisovač Centropen permanent F 0,6 mm štvorfareb. sada 10

Transparentný jednorázový korekčný roller ks 10

Lepidlo tekuté STANGER 30g ks 15

Lepiaca páska priesvitná economy 18 mm x 30 m kotúč ks 20

Spony na spisy 28 mm balenie 100 ks ks 30

Spony na spisy 50 mm balenie 100 ks ks 10

Spinky do zošívačky balenie 1000 ks ks 30

Pečiatková farba - červená ks 2

Pečiatková farba - čierna ks 2

Pákový zakladač celoplastový  š 5 cm hnedý, žltý, modrý, oranžový ks 20

Pákový zakladač celoplastový  š 7,5 cm hnedý, žltý, modrý, oranžový ks 20

Zakladač 4-krúžkový celoplastový 4,5 cm farby mix ks 15
Zakladač prezentačný 4-krúžkový celoplastový 2,5 cm farby
mix ks 10



Karisblok plastový štvorkrúžkový A5 ks 4

Náplň do karisbloku A5 (linajkový 100 listov) ks 4

Náplň do karisbloku A4 (linajkový 100 listov) ks 8

Zošit linajkový A4 linajkový 100 listový tvrdý obal ks 10

Zošit linajkový A5 linajkový 100 listový tvrdý obal ks 10

Rýchloviazač plastový štandard farba mix ks 50

Rýchloviazač papierový závesný ks 50

Písacia podložka plastik s klipom A4 ks 8

Dosky s klipom z PVC A4 ks 8

Euroobaly balenie 100 ks bal 8

Plastový obal na listy papiera priehľadný A4 ks

Dátové média  CD-R ks 100

Dátové média  DVD-R ks 50

Papierova obálka na CD s okienkom ks 100

Rezačka - rotaný nôž dĺžka rezu 320 mm ks 1

Lupa s rúčkou ks 1

Temperové farby sada 1

Dokumentačný atrament modrý ks 1

Tuš čierny ks 4



Príloha č. 2: predpokladaná potreba hygienických a čistiacich prostriedkov a ochranných
pomôcok na rok 2011

Názov Jednotka Počet

Toaletny papier 30m ks 320

Tekuté mydlo s dávkovačom 500 ml ks 20

Toletné mydlo ks 60

Solvina ks 36

Rukavice pracovné pár 36

Domestos ks 12

Jar 500 ml ks 24

Cif 500 ml ks 12

Indulona ks 24

Savo 1l ks 12

WC čistič fixinela ks 15

Sáčky do koša veľké rol 12

Sáčky do koša malé rol 12

Ptrach na pranie kg. 12

Mydlo Lanza ks 2

Clin na okná 500ml ks 10

Opti čistič na dvere ks 4

Kobex čistič na koberce ks 4

Rukavice gumenné pár 16

Handru na podlahu ks 4

Handru prachovku ks 8

Metla vokajšia ks 2

Metla na umývanie podlahy ks 2


