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Výzva na predloženie ponuky 
(§ 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. ) 

                                                                        

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa:            Základná škola                     

IČO:                 31302912    

Kontaktná osoba:   PaedDr. Jolana Liszkaiová  

Obec (mesto):    Moldava nad Bodvou   

PSČ:      045 01 

Ulica, číslo:    Československej armády 15   

Telefón/fax:     055/4602134   

Elektronická pošta:    1zsslovenskamoldava@centrum.sk 

Internetová adresa:   www.zsmoldava.edupage.org 

               

2. Typ zmluvy:  Kúpna zmluva  

3. Názov predmetu zákazky: „Kancelárske potreby“ 

Hlavný slovník CPV: 30192000-1 Kancelárske potreby 

4.      Miesto poskytnutia zákazky:  Základná škola, Československej armády 15, 

     Moldava nad Bodvou 

5.      Opis predmetu zákazky:  

 Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb. Podrobná špecifikácia predmetu 

 zákazky je uvedená v Prílohe č. 3  

6.      Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 300,- € 

     6.1. Cena má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa 

     a v súlade s prílohami oznámenia o zadávaní zákazky. Príloha č. 3 musí byť položkovite 

     ocenená a je súčasťou ponuky uchádzača. 

     6.2. Cenu je potrebné uvádzať v Eurách. 

     6.3. Cenu v cenovej ponuke je potrebné uvádzať: bez DPH a s DPH 

     6.4. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke uchádzača     

      

7. Základné zmluvné podmienky: 

Dodávka kancelárskych potrieb bude na základe vystavených objednávok. 

Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená 

kúpna zmluva. Návrh zmluvy bude súčasťou ponuky predloženej uchádzačom. 

K uvedenej zmluve nie je možné uzatvárať dodatky, ktorými by  sa menila 

suma víťaznej cenovej ponuky. 

8.          Lehota na predkladanie ponúk: do 19. 12. 2014, do 10:00 hod. 

9.          Postup vo verejnom obstarávaní: jednoetapový. 

 

10.       Predkladanie dokladov a ponuky pri jednoetapovom postupe:  

 

a) Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto Výzvy, v prípade osobného 

doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte ZŠ, Československej armády 15 

v Moldave nad Bodvou. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej 

zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
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            b)   Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. 

            Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu VO uvedenú v bode č. 1 

- adresu uchádzača a označenie – VO – neotvárať – heslo súťaže 
„Kancelárske potreby“ 

             

11.      Podmienky účasti uchádzačov: 

 

          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. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad 

 môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa 

 ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov 

 – fotokópie). 

b) Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je 

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

alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

c) Uchádzač predloží podrobnú kalkuláciu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 3 a návrh 

kúpnej   zmluvy medzi obstarávateľom a uchádzačom. Uchádzač môže v ponuke  

nahradiť návrh zmluvy predložením čestného vyhlásenia (ďalej len „ČV“) Príloha č. 5  

o tom, že sa oboznámil  s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými verejným 

obstarávateľom a spôsobom určenia ceny za predmet zákazky a že s nimi súhlasí. 

V prípade ak ponuka uchádzača bude úspešná, úspešný uchádzač predloží v lehote 

najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky návrh 

zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy. 

 

      12.       Splnenie podmienok účasti: 

          Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných     

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

 

13.     Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

    Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 

    formou bezhotovostného platobného styku z prostriedkov verejného obstarávateľa v lehote 

    splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

    Faktúry budú vystavené osobitne pre jednotlivé miesta dodania. Súčasťou faktúry bude 

    dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

    Predpokladaná hodnota: 2 300,00 Eur bez DPH.  

 

14.     Kritérium hodnotenia ponúk 

 

    Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky celkom s DPH . 

 

15.     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 

    uchádzača v poradí 
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. 

16.     Uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
 
 
 
Dátum:   12. 12. 2014                                                                 
                                                                                             _________________________ 
                                                                                                PaedDr. Jolana Liszkaiová
                                                                 riaditeľka školy                                                                                                                                                                                                                         
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Príloha č.1 Opis predmetu obstarávania - konkretizácia 

      Predmetom obstarávania je nákup kancelárskych potrieb uvedených v Prílohe č.3 
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Príloha č. 2 

 

Názov zariadenia: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 
 
Riaditeľka školy:  PaedDr. Jolana Liszkaiová 
 
Telef. číslo:           055/4602134 
 
E – mail:                1zsslovenskamoldava@centrum.sk 
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Príloha č. 3 Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Druh tovaru, celkové množstvo predmetu obstarávania – ocenenie 
 

P.č. Druh tovaru Predpokladané 
množstvo 

Jednot.cena 
bez DPH 

Jednot.cena 
s DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
bez DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
s DPH 

 1. Pero 
jednorázové 

30 ks     

 2. Pero guličkové 15 ks     

 3. Popisovač 
čierny 

20 ks     

 4. Popisovač 
červený 

20 ks     

 5.  Popisovač 
zelený 

15 ks     

 6. Papier 
kopírovací A4 
1 balík 500ks 

200 balíkov     

 7. Papier 
kopírovací A3 

5 balíkov     

 8. Výkres 
A1 100ks 

2 balenia     

 9. Výkres A4 
 100 ks 

4 balenia     

10. Lepiaca páska 
úzka 1 cm 

5 bal.     

11. Lepiaca páska 
široká 5 cm 

5 bal.     

12. Zvýrazňovač 
sada- 4ks 

15 ks     

13. Hrebene na 
špirálovú 
väzbu 10mm 

20 bal.     

14. Pripínačky 
11mm- balenie 

15 ks     

15. Opravná 
kazeta Pritt 

20 ks     

16. Euroobal A4 – 
100 ks balenie 

20 bal.     

17. Rýchloviazač 
PP farebný 

100 ks     

18. Fixy na tabuľu 100 ks     

19. Nožnice 
kancelárske 

20 ks     

20. Poradač A4 50 
mm 

100 ks     

21. Poradač A4 75 100 ks     

22. Zošit 564 
linajkovaný A5 

20 ks     

23. Zošit 464 
linajkovaný A4 

20 ks     

24. Hubky na bielu 
tabuľu 

20ks     

25. Sponky 
kancelárske 
100 ks-bal. 

30 ks     

26. Baliaci papier 
biely 

50 ks     

27. Obálky C5 1 000 ks     
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samolepiace 

28. Obálky C4 
samolepiace 

1 000 ks     

29. Obálky B4 
Xdno 

30 ks     

30. Media CD-R 50 ks     

31. Obálky na CD 50 ks     

32. Diskety 
Verbatim 

30 ks     

33. Papier krepový 50 ks     

34. Farebný 
papier 

20 bal.     

35. Lepiaca 20g 
tyčinka Pritt 

25 ks     

36. Špendlíky 50 bal.     

37. Zošit A6 s TD 
100 lis. 

25 ks     

38. Zošit 564 15 ks     

39. Zošit 460 15 ks     

40. Zošívačka 10 ks     

41. Spony 2000ks 
zošívacie 

30 ks     

42. Obrus 
papierový 

20 ks     

43. Tanier 22 mm 
plytký 

50 ks     

44. Skladová karta 
A4 

1 000 ks     

45. Registratúrny 
denník 

5 ks     

46. Peňažný 
denník 

3 ks     

47. Odkladacia 
mapa 3 chlop. 

30 ks     

48. Fólia lamin. 
100mic. 

20 ks     

49. Obal L A4 
PVC 

20 ks     

50. Farby na tvár 20 ks     

51. Servítky 33x33 15 ks     

52. Objednávka 
A5 

5 ks     

53. Potvrdenka 25 ks     

54. Ceruzka č.2 30 ks     

55. Vrecia Rolo 
30l 

20 ks     

56. USB kľúč 8GB 15 ks     

57. Stolový 
kalendár 

10 ks     

58. Samolepiaci 
blok 75x75 

20 ks     

59. Samolepiaci 
blok 127x75 

20 ks     

60. Blok A4 špirála 15 ks     

61. Kniha 
príchodov a 
odchodov 

20 ks     

62. Obal so 
zapínaním A4 

15 ks     

63. Náplň do pera 
X20 

20 ks     
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64. Otvárač na 

listy 
5 ks     

65. Dierkovač 
RON  

5 ks     

66. Myš k 
počítačom 

5 ks     

67. Lepidlo 
Herkules 

25 ks     

68. Temperové 
farby 6ks 

15 ks     

69. Izolepa 2,4cm 15 ks     

70. Príjmový 
doklad samop. 

20 ks     

71. Výdavkový 
doklad samop. 

20 ks     

72. Pero gel 
dokum. Atr. 

2 ks     

 
 
 

.... 
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Príloha č. 4  Cenová ponuka 

Názov zákazky: Kancelárske potreby 

 

Názov 
predmetu 
zákazky 

Cena bez 
DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v 
EUR 

Platca 
DPH 
áno/nie 

 

     

 

 

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

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

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

E – mail: ...................................................................................... 

 

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača: 
 
 
 
 
Dátum: ................................................................................. 
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Príloha č. 5 
  
 

Názov predmetu zákazky: 

Kancelárske potreby 
 

Čestné vyhlásenia uchádzača 

Dolu podpísaný  oprávnený zástupca právnickej/fyzickej1 osoby: 

 

obchodné meno:   

adresa sídla:   

IČO:   

zastúpený:   

 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  so špecifikáciami predmetu zákazky, že s nimi 

súhlasím a že dodáme predmet zákazky tak, ako je požadovaný verejným obstarávateľom 

podľa na predloženie ponuky. 

 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  s obchodnými a zmluvnými podmienkami 

uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky  a spôsobom určenia 

ceny za predmet zákazky uvedeným vo výzve na predloženie ponuky a že s nimi súhlasíme 

a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, predložíme predmetnú zmluvu 

s prílohou č. 1 podpísanú oprávneným zástupcom, v origináli, v lehote najneskôr do 5 

pracovných dní od doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky. 

 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  s podmienkami účasti uvedenými verejným 

obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky a že sme oprávnení dodať tovary, ktoré sú 

predmetom zákazky a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, 

predložíme v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí 

ponuky, v origináli alebo v overenej kópii doklad o oprávnení dodať predmet zákazky. 

 

V .........................................., dňa ............................. 

 
 .............................................................. 
 ..................................... 
 
 (pečiatka, meno, priezvisko,  
 funkcia a podpis oprávnenej osoby) 

                                                 
1 Nehodiace sa škrtnúť 
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