
Výzva na predkladanie ponúk 

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods. 9 na dodanie tovaru 

 

Číslo: 130/2014 

Názov zákazky: Kancelárske a školské potreby 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Základná škola Zlatá 2 Rožňava 

Sídlo:   Zlatá 2, 048 01 Rožňava 

IČO:   35543639 

Kontaktná osoba: Mgr. Richard Szöllös 

e-mail:    zszlata2@gmail.com, rikisz@centrum.sk 

Telefón:  058/7883000 

Mobil:   0917557873 

 

2. Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Školská jedáleň pri ZŠ Zlatá 2 Rožňava 

 

4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup kancelárskych a školských potrieb pre potreby ZŠ podľa 

priloženej prílohy. Množstvo tovaru sa bude upresňovať smerom nahor alebo nadol podľa 

skutočnej potreby. 

 

Slovník spoločného obstarávania: 

30192000-1 kancelárske potreby 

 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie: 

Nepripúšťa sa. 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

7.1 Osobné postavenie: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

a) uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu podľa opisu predmetu 

zákazky – výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra. Tento 

doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie 
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vydaného podľa ustanovenia § 133 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov – fotokópia), 

b) uchádzač predloží čestné prehlásenie, že na neho nebol vyhlásený konkurz, nie je 

v likvidácii, ani nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

c) prehlásenie uchádzača, že nemá dlhy voči mestu Rožňava alebo ním zriadeným 

mestským organizáciám (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej 

ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). Uvedené 

skutočnosti preukazuje uchádzač čestným prehlásením. 

 

8. Obsah cenovej ponuky: 

a) identifikačné údaje uchádzača, kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, telefónne 

číslo, e-mail, 

b) návrh na plnenie kritéria – bod č. 15 (príloha č. 1,2), 

c) doklady a dokumenty podľa bodu č. 7, 

 

9. Splnenie podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných 

dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto VÝZVOU. 

 

10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Zlatá 2 Rožňava. 

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: 31.12.2014. 

Realizácia dodávok bude podľa vzniknutých požiadaviek objednávateľa formou telefonických 

alebo písomných objednávok. 

 

11. Úhrada za súťažné podklady: 

Nevyžaduje sa. 

 

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 

a) dňa 21.2.2014 do 11:00 hod.. 

b) doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy, v prípade osobného 

doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte školy. V prípade, že uchádzač 

predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi, 

c) uchádzač vloží ponuku do osobitného obalu, obal musí byť uzatvorený, 

d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 1, 

 adresu uchádzača a označenie „Verejná súťaž – neotvárať!“, 

 označenie – heslo súťaže: „Kancelárske potreby“. 

Jazyk ponuky: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Mena ponuky: ponuky sa predkladajú v mene EURO (€). 

  



13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 

V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné 

podklady sa preto neposkytujú. 

 

14. Podmienky financovania: 

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní 

odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. Súčasťou faktúry bude dodací list 

s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Predpokladaná hodnota: 10 000 € 

 

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena vrátane DPH. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 

Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 28.2.2014. 

 

17. Ďalšie podmienky: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak cenová 

ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, alebo ak budú 

neregulárne alebo inak neprijateľné. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od 

podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí. 

 

 

 

 

V Rožňave 12.2.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Kancelárske potreby, školské potreby 

       Názov obstarávanej M. Predpokl. Cena Cena Cena Cena 

komodity J. množstvo v  Eur v  Eur za pož. za pož. 

      za ks za ks množstvo množstvo 

      bez DPH 
s 

DPH bez DPH s DPH 

Kancelársky papier 80 g (500ks)A4 bal. 100         

Kancelársky papier 80 g (500ks)A3 bal. 3         

Výkresy biele A4 190 g/200ks bal. 2         

Výkresy biele A3 190 g/200ks bal. 1         

Farebný papier A4 karton ks 100         

Fotopapier lesklý A4/50 listov  bal. 3         

Farebný papier A3 karton bal. 50         

Poradač pákový 8cm fareb. ks 20         

Poradač pákový 5cm fareb. ks 30         

Dosky na spisy so šnúrkami ks 120         

Obaly na spisy s chlopňami papier. ks 20         

Obaly na spisy bez chlopní papier. ks 20         

Rýchloviazače závesné ks 15         

Rýchloviazače nezávesné ks 30         

Rýchloviazače  PP  priesvitné far. ks 100         

Euroobaly A4 ks 600         

Farebný rozlišovač -10 ks A4 ks 15         

Zošit malý linkovaný 564-60 listov ks 15         

Zošit malý linkov. s tvrdým obal ks 60         

Zošit veľký linkov.464 ks 10         

Obálky C6 malé ks 1 000         

Obálky C4 veľké ks 300         

Obálky veľké hrubé tašky ks 30         

Obálky C54 stredné ks 300         

Obálky s doručenkou malé ks 100         

Obálky bublinkové A5 ks 10         

Obálky s doručenkou stredné ks 50         

Obaly na CD s okienkom ks 50         



Lepiace bločky farebné 75x75 ks 10         

Lepiace bločky farebné 51x38 ks 10         

Príjmový poklad.doklad bez DPH ks 10         

Výdavkjový poklad.dokl. bez DPH ks 10         

CD  ks 50         

DVD ks 30         

Zvýrazňovač-rôzne farby  ks 30         

Lepidlo tyčinkové 20 g ks 10         

Gumovateľné pero ks 200         

Tuha do gumovateľného pera ks 200         

Perá modré s tenkou tuhou ks 60         

Ceruzky HB s gumou ks 10         

Záložka 4farebná papierová 20x50 ks 10         

Stolový kalendár ks 60         

Zošívací strojček ks 5         

Dierkovač ks 5         

Spony do zošívacieho strojčeka krab 10         

Kancelárske spony 40 mm/100ks ks 6         

Kancelárske spony 75 mm/100ks ks 3         

Kancelárske spony 50 mm/100ks ks 3         

Kancelárske spony 33 mm/100ks ks 15         

Kancelárske spony 25 mm ks 10         

Korekčný strojček ks 15         

Štítky samolepiace 63x46mm hárok 5         

Peračník dvojradový plnený ks 50         

Školská doska A4 ks 150         

Linajkované dvojhárky ks 100         

Popisovač na CD čierny ks 3         

Centropen fixka čierna,červená 2mm ks 20         

Lepiaca páska priesvitná  50 mm ks 3         

Lepiaca páska priesvitná 23 mm ks 5         

Lepiaca páska hnedá 48 mm ks 2         

Pripínačky 14 mm/100 ks krab. 5         

Pripínačky 10 mm/100 ks krab. 2         

Špendlíky bez hlavičky krab. 3         

Aranžérske špendlíky s veľ.hlav. krab. 5         

Krieda školská biela ks 500         



Krieda školská farebná ks 300         

Huba školská hnedá ks 30         

Handra na tabuľu biela ks 30         

Stierka magnet.na Flipchart ks 20         

Fotorámik A4 ks 50         

Fotorámik A3 ks 30         

Magnetky ks 200         

Krepový papier-rôzne farby ks 50         

Popisovač na Whiteboard čierny ks 100         

Popisovač na Whiteboard zelený ks 30         

Popisovač na Whiteboard červený ks 30         

Popisovač na Whiteboard modrý ks 30         

Pravítko 30 cm ks 150         

Sada pravítka 4 ks ks 120         

Kružidlo ks 120         

Guma ks 270         

Strúhatko so zásobníkom ks 150         

Popisovač 12F ks 150         

Farbičky 12 ks 270         

Voskovky 12F ks 150         

Farebné perá sada 4 ks 50         

Plastelína ks 80         

Pero Tornádo ks 80         

Pero guličkové ks 300         

Pero modré ks 100         

Lepiaca tyčinka 8g ks 270         

Lepiaca páska priesvitná  18 mm ks 270         

Ceruzka č.2 ks 270         

Nožnice školské ks 270         

Tuha do kružidla bal. 120         

Uhlomer  ks 150         

Školská doska A5 ks 100         

Farebný papier - zložka ks 150         

Náčrtník A4 ks 150         

Farebné perá  ks 50         

Výkres A4 ks 5100         

Výkres A3 ks 1000         



Výkres A2 ks 300         

Zošit 440 ks 270         

Zošit 444 ks 220         

Zošit 420 ks 120         

Zošit 540 ks 520         

Zošit 544 ks 520         

Zošit 520 ks 210         

Zošit 523 ks 400         

Zošit 524 ks 420         

Zošit 510 ks 160         

Zošit 511 ks 210         

Zošit 512 ks 590         

Zošit 513 ks 660         

Zošit 5110 ks 100         

Karisblok A4 ks 30         

Fólia laminovacia 80 MIC bal. 2         

Fólia laminovacia 100 MIC bal. 2         

Plastový hrebeň 8, 10 ks 50         

Plastový hrebeň 12,16,20 ks 20         

Násuvné lišty 3-6 ks 30         

Násuvné lišty 9-12 ks 30         

USB kľúč 4 GB ks 150         

Cena celkom     

 

 

Cena celkom musí byť spočítaná, inak bude ponuka zo súťaže vylúčená. 

Zaväzujeme sa garantovať uvedené ceny počas trvania zmluvy. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Cenová ponuka 

 

Názov zákazky: Kancelárske a školské potreby 

 

Názov predmetu 
zákazky 

Cena bez DPH 
v EUR 

DPH v EUR Cena s DPH 
v EUR 

Platca DPH 
áno / nie 

Dodávka 
kancelárskych 
a školských potrieb 

    

 

  

 

Obchodné meno uchádzača: .................................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................. 

Tel. číslo: ................................................................................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................................... 

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača: ............................................................................................ 

 Meno, priezvisko 

 

Dátum: ...................................................... 


