
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03/2013/Ka 
Výzva  na  predloženie  cenovej  ponuky  ( prieskum  trhu  - zákazka  s  nízkou 
hodnotou), § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  na  dodanie 

tovaru s názvom : 
 

„Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby“. 
  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
      Názov: Mesto Rožňava 

 Sídlo: Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
 Štatutárny zástupca: Pavol Burdiga, primátor mesta 
 IČO: 00328758  
 Kontaktná osoba pre VO: Mária Kardošová, OSO, 0918 792 949; 

       E-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
- pre predmet zákazky: Martin Mikolaj, 058/7773247 

E-mail: martin.mikolaj@roznava.sk 
   

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Slovník spoločného obstarávania: 
30192000-1, 30197642-8 kancelárske potreby, papier na fotokopírovanie 
a xerografický papier 

 

3. Stručný opis zákazky: 
Zabezpečenie papiera a ostatných papierových výrobkov, kancelárskych 
potrieb uvedených v prílohe výzvy pre potreby mestského úradu, materských 
škôl a školských jedálni pri MŠ. Množstvo tovaru a ďalšie kancelárske 
a papierové výrobky  sa budú upresňovať podľa skutočnej potreby verejného 
obstarávateľa. Víťazný uchádzač   doloží ponukový katalóg, ktorý bude tvoriť 
prílohu zmluvy. V cene tovaru musí byť   zahrnutá aj cena dopravy do miesta 
určeného obstarávateľom.  

 

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 12 mesiacov od podpísania zmluvy 
 

7.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
     a) do 21.02.2013  do  11.00 hod. 
     b) doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01  
         Rožňava, alebo osobne na tej istej adrese.  
         Obálku označte :  „ PT –  Kancelárske  potreby“. Neotvárať! 
     c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 

8.  Podmienky financovania: 
     Na predmet zákazky sa  neposkytne finančný preddavok. Predmet zákazky sa     
     bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti     
     faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. 
     Predpokladaná hodnote zákazky : 9 800, 0000 EUR bez DPH 
 

9.  Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  - Cena celkom s DPH  
 



10. Otváranie cenových ponúk: 
      21.02.2013  o  13.30 hod. v zasadačke na II. poschodí MsÚ v Rožňave.  
 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 
      a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, 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), 
      b) Doklady  alebo  dokumenty  tvoriace  obsah  cenovej  ponuky, musia byť   
          predložené ako originály, alebo úradne overené kópie týchto dokladov nie   
          staršie  ako  tri  mesiace  ku  dňu  predloženia  cenovej  ponuky. 
 

12. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky.    
      Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 

13. Obsah cenovej ponuky: 
      - Identifikácia uchádzača, 
      - doklad  preukazujúci  splnenie  podmienok  účasti  podľa  bodu 11 
      - návrh na plnenie kritéria ( Príloha č.1,3,), 
      - vyhlásenie  uchádzača,  že   súhlasí  s podmienkami  určenými  verejným   
        obstarávateľom, 
      - vyhlásenie   uchádzača   o   pravdivosti   a  úplnosti   všetkých   dokladov   
        uvedených  v  cenovej  ponuke, 
      - čestné  prehlásenie,  že  uchádzač  nemá  voči  mestu Rožňava alebo ním    
        zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr.     
        na daniach a poplatkoch za TKO, na  zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom  
        za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.), 
       
14 .Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 
      Navrhovaná  zmluvná  cena  musí  byť  stanovená podľa § 3 zákona  NR SR 

        č. 18/1996  Z. z.  o  cenách  v  znení   neskorších   predpisov. Uchádzačom     
        navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 
        Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez 
DPH, sadzba  DPH  a  výška  DPH, navrhovaná   zmluvná cena vrátane DPH. 

      Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.    
      Na  skutočnosť, že  nie  je  platcom  DPH  upozorní. 
 

15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30. 06. 2013 
 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : 
      Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky  náležitosti uvedené v tejto Výzve. 
      Všetky  výdavky  spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením     
      cenovej  ponuky  znáša  výhradne  uchádzač  bez  finančného  nároku voči    
      verejnému   obstarávateľovi.  Verejný   obstarávateľ   si   vyhradzuje  právo   
      neprijať   ani  jednu  z predložených  súťažných  cenových  ponúk, ak budú   
      neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti   
      verejného obstarávateľa. 
      
      
 V Rožňave 11.02.2013 



             Príloha č. 1 
 

1./ Predmet zákazky :  „Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby“. 
  
Zabezpečenie papiera a ostatných papierových výrobkov, kancelárskych potrieb uvedených 
v prílohe výzvy pre potreby mestského úradu, materských škôl a školských jedálni pri MŠ. 
Množstvo tovaru a ďalšie kancelárske a papierové výrobky  sa budú upresňovať podľa 
skutočnej potreby verejného obstarávateľa. 
 

2./ Názov dodacích miest: 
      1. Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
      2. Materská škola, Ul. kyjevská č.14, 048 01 Rožňava 
      3. Materská škola, Ul. Ernesta Rótha č.4, 048 01 Rožňava 
      4. Materská škola, Ul. Štítnická č. 2, 048 01 Rožňava 
      5. Materská škola, Ul. Vajanského č. 6, 048 01 Rožňava 
      6. Materská škola, Ul. pionierov č. 1, 048 01 Rožňava 
      7. Materská škola, Ul. kozmonautov č.14, 048 01 Rožňava 
      8. Materská škola, Ul. Krátka č.28, 048 01 Rožňava 
      9. Materská škola s vjm Ernesta Rótha č. 4, 048 01 Rožňava 
    10. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. kyjevská č.14, 048 01 Rožňava 
    11. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Ernesta Rótha č.4, 048 01 Rožňava 
    12. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Štítnická č. 2, 048 01 Rožňava 
    13. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. Vajanského č. 6, 048 01 Rožňava 
    14. Školská jedáleň pri materskej škole Ul. pionierov č. 1, 048 01 Rožňava 
 

3./ Ceny sa zadávajú  za  jednu mernú jednotku vrátane DPH a vrátane prepravy  do určených    
     dodacích miest; 
      - tovar môže byť aj vo väčšom balení, ako je stanovená merná jednotka,  cena sa prepočíta   
        a zadáva vždy za 1 MJ. 
 

4./ Podmienky dodania: 
     - do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 
     - telefonické   dohodnutie    konkrétneho   termínu   dodania   s   jednotlivými      
       kontaktnými osobami verejného obstarávateľa  minimálne  jeden pracovný  deň  vopred, 
     - fyzické   doručenie  do  priestorov  skladu  v   jednotlivých  miestach    dodania, 
     - fyzická   prítomnosť   poverenej  osoby  dodávateľa   pri  preberaní  tovaru   kupujúcim     
       a  odsúhlasovaní   kompletnosti   dodávky, 
     - dodací  list  a  faktúra  súčasťou  dodávky. 
 

5./ Výrobné   značky  uvedené  v  tabuľkách  na  ocenenie  predmetu  obstarávania  definujú    
     minimálne  kvalitatívne  požiadavky  verejného   obstarávateľa   na  produkty. Uchádzač   
     môže  oceniť  ekvivalentné  produkty  (s  kvalitatívnymi   parametrami - minimálne na   
     úrovni  zadefinovaných  produktov). 
 

6./ Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie spotrebiteľských balení (objemom čo  najbližšie  
     k uvedeným produktom).V prípade ocenenia ekvivalentných produktov uchádzač preukáže   
     splnenie minimálnych kvalitatívnych parametrov a ostatných zadefinovaných požiadaviek  
     predložením  zodpovedajúcich dokladov. 
 

7. / Obdobie nákupu: -12 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy 
      žiadame garanciu cien počas trvania zmluvy 

 

 



Príloha č.2 

 

 
Cenová ponuka  

 
 

Názov zákazky : Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obchodné meno uchádzača :  ....................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
E-mail : ................................................. 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .................................................. 
                     meno, priezvisko 
 
 
 
 
Dátum : ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis : .......................................... 
 
 

Názov predmetu 
zákazky 

Cena 
bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v 

EUR 

Platca 
DPH 

áno/nie 
Papier a ostatné 
papierové výrobky, 
kancelárske potreby 

    



Príloha č. 3 

Príl
oha 
č.3 

  

 
 
 

Merna 

P. 
č. Názov položky   jed. 

    (bal.) 

Jednotková 
cena  v (Eur) 

Cena za 
množstvo v 

(Eur) 

  Spôsob určenia ceny tovarových položiek  

Požado
v. 

množst
vo 

(ks) 
bez 

DPH 
s DPH 

bez 

DPH 
s DPH 

1. 
Papier  do vysokorýchlostných kopírok min. 45 
strán/min. na obojstranné kopírovanie (hladený 
z oboch strán)   A4  v (bal.) 

1 200 bal.         

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

50 bal.         

3 Obálky C6 malé obyčajné v ( ks) 11 600 ks         

4 Obálky B6 DVR OD v ( ks) 15 000 ks         

5 Obálky C5 DVR v ( ks) 4 000 ks         

6 Obálky B6 doporučené bez OD v ( ks) 3 000 ks         

7 Obálky B6 doporučene s OD v ( ks) 4 000 ks         

8 
Obálky DV, OD, D – A5 samolepiace, bez okienka, 
80g/m2 v ( ks) 

4900 ks         

9 Obálky C4 veľké v ( ks) 2 500 ks         

10 Obálky C5 stredné v ( ks) 3 000 ks         

11 Záznamova kniha 100 listov A5 v ( ks) 100 ks         

12 Zošit malý 564  v ( ks) 100 ks         

13 Záznamová kniha A4 100 listov v ( ks) 100 ks         

14 Zošit veľký 464 v ( ks) 100 ks         

15 Poznám. blok trhací A4 v ( ks) 40 ks         

16 Poznám. blok trhací A5 v ( ks) 40 ks         

17 Poznám. blok trhací A6 v ( ks) 40 ks         

18 Blok lepiaci 75x75 v ( ks) 40 ks         

19 Blok lepiaci 51x38 v ( ks) 40 ks         

20 Blok lepiaci 127x75 v ( ks) 40 ks         

21 Diáre A5 - týždenný v ( ks) 40 ks         

22 Rýchloviazač obyčajný v ( ks) 800 ks         

23 Euroobal A4  E 40 PP v ( ks) 1 850 ks         
24 Faxový papier 210/30 v ( ks) 10 ks         
25 Rýchloviazač závesný v ( ks) 300 ks         
26 Príjmový pokladn. doklad v ( ks) 15 ks         

27 Výdavkový poklad. doklad v ( ks) 15 ks         

28 Juxta samoprepis – potvrdenka s juxtou v ( ks) 100 ks         

29 Šanóny čierne veľké v ( ks) 250 ks         



30 Šanóny farebné úzke v ( ks) 200 ks         

31 kalendár stolový v ( ks) 80 ks         

32 
kartón papier 150g/250 ks farebný- 4 farby, na 
bežné kanc. používanie v ( bal.) 30 bal.         

33 
kartón papier 150g/250ks biely, na bežné kanc. 
požívanie  v ( bal.)     

20 bal.         

34 zošívačka v ( ks) kovová pelikán ekvivalent 20 ks         

35 dierkovač v ( ks) kovový pelikán ekvivalent. 20 ks         

36 tyč. Lepidlo 20 g v ( ks) pelikán ekviv. 90 ks         

37 
lep. páska priesvitná š. 2 cm (bežná izolepa) v ( 
ks) 40 ks         

38 spisová doska so šnúrou v ( ks)        100 ks         

39 odkladacia mapa papier. v ( ks)        300 ks         

40 odkladacia mapa s 3 chlop. v ( ks) 300 ks         

41 spony kanc. 32 mm  v ( ks)               100 ks         

42 spony kanc. 75 mm  v ( ks)              50 ks         

43 spony do spinkovača  12,6x6x0,67 mm v ( ks)          100 ks         

44 zvýrazňovač – 4 farby  v ( ks)                        100 ks         

45 CD 100ks/bal   v ( ks)  verbatin ekviv.                         12 bal.         

46 obálky na CD s okien.   v ( ks)               600 ks         

47 
pera modré a červené  350 modré a 50 červené  v 
( ks)               400 ks         

48 Ceruzky tvr. HB s gumou  v ( ks)     100 ks         

49 indigo – kopír A4  v ( ks)                       200 ks         

50 rýchloviazač nezávesný PVC   v ( ks)                   200 ks         

51 korekčný lak  v ( ks)     30 ks         

52 korekčný stroj  v ( ks)    pelikán ekviv. 70 ks         

53 
záložka index 4 fareb.  v ( ks) transparent   neon/ 
nie papierové/                80 ks         

54 
Poznámkový blok - kocka farebná   v ( ks)    4 
farby         

70 ks         

                

Cena spolu :             

 


