
B.2  SPÔSOB URČENIA CENY  

 
 

1. Predpokladaná cena zákazky bez DPH: 13.000,- Eur. 
 

2. Obstarávateľ bude vyhodnocovať ceny po častiach podľa podľa následovného 
zoznamu neocenených položiek a počtu merných jednotiek uvažovanej zákazky.  

 
3. Uchádzač je povinný vyplniť požadovaný podklad – formulár každej časti predmetu 

zákazky podľa uvedeného množstva (počtu merných jednotiek) a rekapituláciu t.j 
sumarizáciu/zhrnutie ceny za predmet zákazky ako celok s uvedením ceny bez DPH, 
DPH a ceny s DPH. 

 
4. Tabuľkový prehľad neocenených položiek zákazky a počet merných jednotiek 

uvažovanej zákazky: 
 

Jednotková 
cena (€)  

P. č. 

 

Názov položky 

Predpokl. 
množstvo 
(bal., ks) bez DPH s DPH 

Cena za 
množstvo 
bez DPH 

(€) 

Cena za 
množstvo 

s DPH 
(€) 

 
 

1. 

Papier  do vysokorýchlostných 
kopírok min. 45 strán/min. na 
obojstranné kopírovanie 
(hladený z oboch strán)   A4   

 
 

1 100 bal. 

    

2. Papier  do vysokorýchlostných 
kopírok min. 45 strán/min. na 
obojstranné kopírovanie 
(hladený z oboch strán)   A3   

 
 

30 bal. 

    

3. Obálky C6 malé obyčajné 11 600 ks     
4. Obálky B6 DVR OD  13 000 ks     
5. Obálky C5 DVR        2 000 ks     
6. Obálky B6 doporučené bez OD 3 000 ks     
7. Obálky B6 doporučene s OD 2 000 ks     
8. Obálky DV, OD, D – A5 

samolepiace, bez okienka, 
80g/m2 

4 900 ks     

9. Obálky C4 veľké 1 600 ks     
10. Obálky C5 stredné 2 300 ks     
11. Zošit malý 544 50 ks     
12. Zošit malý 564  50 ks     
13. Zošit veľký 444 50 ks     
14. Zošit veľký 464 50 ks     
15. Poznám. blok trhací A4 40 ks     
16. Poznám. blok trhací A5 40 ks     
17. Poznám. blok trhací A6 40 ks     
18. Blok lepiaci 75x75 40 ks     
19. Blok lepiaci 51x38 40 ks     
20. Blok lepiaci 127x75 40 ks     
21. Diáre A5 - týždenný 40 ks     
22. Rýchloviazač obyčajný 800 ks     
23. Euroobal A4 1 850 ks     
24. Faxový papier 210/30  10 ks     
25. Rýchloviazač závesný 300 ks     
26. Príjmový pokladn. doklad  15 ks     



27. Výdavkový poklad. doklad  15 ks     
28. Juxta samoprepis – 

potvrdenka s juxtou 
100 ks     

29. Šanóny čierne veľké 150 ks     
30. Šanóny farebné úzke 100 ks     
31. kalendár stolový   80 ks - -   
32. kartón papier 150g/250 ks 

farebný- 4 farby, kanc. použ. 
10 bal.     

33. kartón papier 150g/250ks 
biely, kanc. pož.       

10 bal.     

34. zošívačka 20 ks     
35. dierkovač 20 ks     
36. tyč. Lepidlo 20 g 90 ks     
37. lep. páska priesvitná š. 2 cm 

(bežná izolepa) 
40 ks     

38. spisová doska so šnúrou         100 ks     
39. odkladacia mapa papier.         300 ks     
40. odkladacia mapa s 3 chlop. 300 ks     
41. spony kanc. 33mm                 100 ks     
42. spony kanc. 75 mm                 50 ks     
43. spony do spinkovača             100 ks     
44. zvýrazňovač – 4 farby                         100 ks     
45. CD 100ks/bal                           12 ks     
46. obálky na CD s okien.             600 ks     
47. pera modré a červené              200+50 ks     
48. Ceruzky tvr. HB s gumou 100 ks     
49. indigo – kopír A4                    200 ks     
50. rýchloviazač nezávesný PVC                200 ks     
51. korekčný lak                              30 ks     
52. korekčný stroj  70 ks     
53. záložka index 4 fareb.                 80 ks     
54. poznám. kocka farebná             70 ks     

       
 

Cena spolu : 
 

 
 
 

 
 
 

 
5. Cena za obstarávaný tovar alebo službu, súvisiacu s dodaním tovaru, musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 
6. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet 

zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu 
položiek predloženého uchádzačom.  

 
7. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku 

aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných podkladov. 
Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, pre ktoré 
uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných 
cenách. 

 
8. Pri určení ponukovej ceny za dodanie tovaru, prípadne súvisiacich služieb, ak sú 

súčasťou predmetu zákazky, uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie 



jednotlivých častí predmetu zákazky, v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej 
organizácie. 

 
9. Tlačivo – „vzor“ predloženia cenovej ponuky uchádzača v 1. kole cenovej ponuky -

návrh na plnenie kritérií, údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok 
s ponukami: 

 
 

 
PODPRAHOVÁ  ZÁKAZKA  NA  DODANIE  TOVARU 

 

„Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby“ 
 

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:   

Názov firmy / organizácie:  

Adresa:   

IČO:   

IČ DPH:  

Platca DPH:   

Tel.:   

e-mail:  

Mobil. tel.:  

 
 
 
 
 
 

 
*V rámci predloženia cenovej ponuky uchádzača je potrebné cenovú ponuku predložiť podľa 
vyššie uvedeného vzoru (ako pomôcka). 

 
 
 

Cena spolu bez DPH v (€):   

DPH (v %):   

Cena celkom s DPH (v €):   


