
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 v súlade  § 9 ods.9  na  dodanie  
tovaru 
 
Číslo : 8/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Kancelárske potreby  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Kontaktná osoba: Mária Kardošová 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Telefón:058/7773 256 
 
2. Typ zmluvy:  
    Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Mestský úrad,  materské  školy a školská jedálne v Rožňave.   
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 

Zabezpečenie kancelárskych potrieb a papierových výrobkov, uvedených v prílohe 
výzvy pre potreby mestského úradu, materských škôl a školských jedálni pri MŠ. 
Množstvo tovaru sa bude upresňovať podľa skutočnej potreby verejného 
obstarávateľa. Dodávka tovaru bude priebežná podľa objednávok, ktoré budú 
nahlasovať poverení pracovníci mestského úradu a riaditeľky materských škôl 
a školských jedální telefonicky, alebo e-mailom. Rozvoz tovaru musí byť v čase 
minimálne raz mesačne. V cene tovaru musia byť   zahrnuté všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky vrátane  dopravy do miesta určeného obstarávateľom.  Víťazný 
uchádzač   doloží ponukový katalóg, ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy. Opis predmetu 
zákazky tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.  

 

    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  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 - 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)   prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   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: 
� Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   

telefónu, číslo faxu,  
� Návrh na plnenie kritéria bod č. 15 (Príloha č. 1,2) 
� 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 alebo miesta dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Rožňave, materské 

školy a  školské  jedálne  v  zriaďovateľskej   pôsobnosti  mesta Rožňava. Trvanie 
zmluvy   alebo  lehota  na  skončenie  dodávky: od  účinnosti  zmluvy  24  mesiacov. 
Realizácia  dodávok  bude   podľa   vzniknutých   požiadaviek  mestského  úradu  a 
jednotlivých   MŠ  a  ŠJ  formou  čiastkových  objednávok. 

       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    
      a) dňa 26.03.2014 do 10.30 h. 
      b) doručenie    poštou   na    adrese   uvedenej   v   bode 1. tejto  výzvy, v   prípade  
          osobného  doručenia  uchádzači    odovzdajú    ponuku  do   podateľne  Mestského    
          úradu  v  Rožňave. V  prípade,  že   uchádzač  predloží   ponuku   prostredníctvom    
          poštovej   zásielky,    rozhodujúci   je    termín    doručenia    ponuky  verejnému   
          obstarávateľovi.  
      c) uchádzač   vloží   ponuku   do   samostatného  obalu,  obal  musí  byť  uzatvorený, 
      d) obal  ponuky  musí  obsahovať  nasledovné  údaje : 

� adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenú  v  bode  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. 
 

Por. číslo Miesta plnenia zákazky 
1.   Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 
2.     Materská škola , Štítnická  337/9/A, 048 01 Rožňava 
3.     Materská škola , Vajanského  370/6, 048 01 Rožňava 
4.     Materská škola , E. Rótha  518/4 ,     048 01 Rožňava 
5.     Materská škola , Kyjevská  2020/14, 048 01 Rožňava 
6.     Materská škola , Ul. kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava 
7.     Materská škola , Ul. krátka 1825/28, 048 01 Rožňava 
8.     Materská škola , Ul. pionierov  639/18,   048 01 Rožňava 
9.     Materská škola s VJM,  E. Rótha  518/4 , 048 01 Rožňava 
10.     Školská jedáleň pri MŠ , Štítnická  337/9/A, 048 01 Rožňava 
11.     Školská jedáleň pri MŠ , Vajanského  370/6,048 01 Rožňava   
12.     Školská jedáleň pri MŠ , E. Rótha  518/4 , 048 01 Rožňava 
13.     Školská jedáleň pri MŠ , Kyjevská  2020/14,048 01 Rožňava 



 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  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: 19 900,00 Eur bez DPH. 
 
15. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH . 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.05.2014 

 

 

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 uchádzača v poradí. 

 
 
 
 
 
 V Rožňave 10.03.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1. 

 
 

Cenová ponuka  
 

 

 

 

 

Názov zákazky : Kancelárske potreby 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

                meno, priezvisko 

                 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu 

zákazky 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

 

DPH 

v EUR 

Cena 

s DPH  

v EUR 

Platca DPH 

áno/nie 

 

Dodávka  

kancelárskych 

potrieb 

 

    



  

Kancelárske          

    potreby  
   

Príloha č.2 

Druh  tovaru, celkové množstvo predmetu obstarávania - ocenenie 

 
 

 
 
 

    

Por. č. 

 

 

Názov (druh) kancelárskych potrieb Množstvo 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Jednotková 

cena s DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

Cena spolu  

s DPH 

1. advokátska trikolóra – špagát  100 g – bavlna 10 ks         

2. atrament dokumentačný modrý  50 ml 5 ks         

3. ceruzka grafitová HB - zastrúhaná 280 ks         

4. CD  100 ks/bal. 14 bal.         

5. dierovač kovový  (kapacita 25 listov) 22 ks         

6. dvojhárky linajkové   250 hárkov/bal. 4 bal.         

7. euroobal A4 matný   100 ks balenie  135 bal.         

8. farba pečiatková modrá  50 ml 16 ks         

9. farba pečiatková čierna  50 ml 12 ks         

10. farba pečiatková červená  50 ml 10 ks         

11. fixka tenká 0,5 mm – čierna 61 ks         

12. fixka tenká 0,5 mm – červená 51 ks         

13. fixka tenká 0,5 mm – modrá 41 ks         

14. fixka tenká 0,5 mm - zelená 41 ks         

15. fix centropen 2637 permanent čierny 45 ks         

16. fix centropen 2637 permanent modrý 35 ks         

17. fólia laminovacia A4    100 mic 110 ks         

18. fólia laminovacia A5    100 mic 100 ks         

19. fólia laminovacia A6    100 mic 100 ks         



20. guma na gumovanie biela (16 x 38 x 10 mm )  120 ks         

21. hrebeň na hrebeňovú väzbu 10 mm 110 ks         

22. hrebeň na hrebeňovú väzbu  12 mm 100 ks         

23. hrebeň na hrebeňovú väzbu  14 mm 110 ks         

24. hrebeň na hrebeňovú väzbu  16 mm 50 ks         

25. hrebeň na hrebeňovú väzbu  19 mm 50 ks         

26. fólia na hrebeňovú väzbu (predná) – priehľadná 

A4 

525 ks         

27. kartón na hrebeňovú väzbu (zadná strana) A4 525 ks         

28. kalendár stolový pracovný 120 ks         

29. lepidlo tyčinkové 20 g 210 ks         

30. lepiaca páska – izolepa,  šírka 15 – 20 mm 170 ks         

31. nožnice kancelárske 10“ – 25 cm 20 ks         

32. obálka C6 samolepiaca 1000 ks/bal. 16 bal.        

33. obálka C5 samolepiaca 1000 ks/bal. 9 bal.        

34. obálka DL bez okienka 1000 ks/bal. 3 bal.        

35. obálka B6 s doručenkou, DVR, opak. doručenie  

1000 ks/bal 

30 bal.       . 

36. obálka B6 s doručenkou, DVR, bez opak. 

doruč. 1000 ks/bal 

10 bal.        

37. obálka B6 s doručenkou, doporučene  1000 

ks/bal 

10 bal.        

38. obálka C5 s doručenkou, doporučene 1000 

ks/bal 

5 bal.        

39. obálka C5 s doručenkou, DVR, opakované 

doručenie 1000 ks/bal 

5 bal.        

40. obálka C5 s doručenkou, DVR, bez opak. 

doruč. 1000 ks/bal 

4 bal.        

41. obálka C4 biela 1700 ks         



42. obálka B4 s X-dnom hnedá (poštová taška) 1500 ks         

44. obálka na CD s okienkom 124x124 mm 

(papierová) 

1300 ks         

45. odkladacia mapa (kartón) A4 bez  chlopní  500 ks         

46. odkladacia mapa (kartón) A4 s 3 chlopňami  300 ks         

47. opravná páska (strojček s opravnou 

páskou)5mm x 7 m 

140 ks         

48. opravný (korekčný) lak 20 ml 25 ks         

49. osvedčovacia kniha – listiny A4 5 ks         

50. osvedčovacia kniha – podpis A4 5 ks         

51. papierová páska do platobného terminálu 56mm 10 ks         

52. pero plniace  (nie bombičkové) 80 ks         

52. pero guličkové jednorazové modré 350 ks         

54. pero guličkové jednorazové červené 40 ks         

55. pero guličkové plastové, s pogumovaným 

úchytom a tenkým hrotom  (nie jednorazové) 

270 ks         

56 poduška pečiatková – stredne veľká           5 ks        

57. poradač pákový (šanón) A4- široký- 8 cm 

(čierny-mramor) 

300 ks         

58. poradač pákový (šanón) A4 - úzky -5cm 

(čierny-mramor) 

160 ks         

59. poradač pákový (šanón) A4- široký - červený 12 ks         

60. poradač pákový (šanón) A4- široký - biely 12 ks         

61. poradač pákový (šanón) A4- široký - žltý 17 ks         

62. poradač pákový (šanón) A4- široký - modrý 12 ks         

63. poradač pákový (šanón) A4- široký - zelený 22 ks         

64. potvrdenka s juxtou A6, 3 x 25 listov 20 ks         



65. poznámková kocka biela – nie lepiaca  cca 

90x90 mm 

60 ks         

66. poznámkový blok trhací A5 linajkový    80 

listov  

70 ks         

67. poznámkový blok trhací A4 linajkový    80 

listov 

65 ks         

68. pravítko 30 cm 40 ks         

69. pravítko trojuholník s ryskou 10 ks         

70. prepisovací uhľový papier (indigo) - čierny (100 

list/bal.) 
10 bal.         

71. rýchloviazač obyčajný celý  A4  (kartón) 800 ks         

72. rýchloviazač závesný celý  A4   ( kartón) 1100 ks         

73. rýchloviazač PVC A4 rôzne farby 300 ks         

74. samolepiace bločky 75 x 75 mm - rôzne farby, 

100 listov/bal.    

330 ks         

75. samolepiace etikety 70 x 35 mm (100 

hárkov/bal.)  

30 bal.         

76. spinky do zošívačky 24/6    1000 ks/bal. 270 bal.         

77. spisová doska so šnúrkami  A4 560 ks         

78. spony na spisy  33 mm        100 ks/bal.  300 bal.         

79. spony na spisy  50 mm        100 ks/bal. 150 bal         

80. spony na spisy  70 mm        100 ks/bal. 50 bal.         

81. strúhadlo plastové na ceruzky 30 ks         

82. vizitkový papier biely A4   100 ks/bal. 2 bal.         

83. záložky samolepiace 15 x 50 mm (4 farebné – 

neon ) 

150 bal.         

84. záznamová kniha A5   100 listová 60 ks         

85. záznamová kniha A4   100 listová 67 ks         



86. zošit školský 564  linajkový A5  60 listov 150 ks         

87. zošit školský 464  linajkový A4  60 listov   100 ks         

88. zošívačka kovová (kapacita cca 30 listov)  22 ks         

89. zvýrazňovač  - rôzne farby - neon 160 ks         

90. zvýrazňovač – sada 4 ks 50 ks         

91. stojan na časopisy Klasik červený 8 ks     

92. dierovač Novus B240 (na 40 listov)  1 ks     

93. obal na zošity prispôsobivý 25x45 cm 110 mic 2ks     

94. tekuté lepidlo Wurstol 3 ks     

95. evidencia dochádzky pre zamestnancov tlačivo 

42x15 cm 20 ks/bal 

10 bal.     

96. príjemka - A5, 100 listov, samoprepis. papier 

IGAZ 067 

5 ks     

97. výdajka –prevodka, A5, 100 listov, samoprepis. 

papier IGAZ 007 

5 ks     

98. kniha došlých a odoslaných faktúr  60 str. 6 ks     

99. registratúrny denník (01 170 3 ŠEVT) 2 ks     

100. príjmový pokladničný doklad, bez DPH, 

samoprepisovacie A6  100 listov 

5 ks     

101. výdajkový pokladničný blok, bez DPH, 

samoprepisovacie A 6 100 listov 

5 ks     

111. strúhadlo DAHLE 155 mechanické do 12 mm 4 ks     

112. rezacie pravítko DAHLE 370 4 ks     

113. nástenka korková 90 x 120 mm 4 ks     

114. vyznačovacia páska 3M žlto-čierna 50mmx33m 5 ks     

115. protišmyková páska 50mm x18,3m , čierno-žltá 2 ks     

116. magnetická samolepiaca páska 19 mm x 3m 1 ks     



117. obojstranná lepiaca páska 50 mm x 10 m 2 ks     

118. papierová lepiaca páska 25 mm x 25 m 2 ks     

119. biely baliaci papier 90 g/m2 90 x 120 mm  50 hárkov     

120. kniha dochádzky A 4 zošit 50 listov 10 ks     

121. skladové karty IGAZ 046 300 ks     

122. dvojhárky čisté bez linajok 250 hárkov/bal. 5 bal.     

123. špagát jutový 200 m  10 ks     

124. špagát polypropylénový 200 m 10 ks     

125. baliaca páska priehľadná, 48 mm x 66 m 10 ks     

 

 Maximálna cena celkom za predmet zákazky : 

    

         

 

        

        Ak  sa  v  súťažných  podkladoch  uvádzajú  údaje  alebo  odkazy  na  konkrétneho výrobcu,  výrobný postup, značku,   

        obchodný názov, patent alebo typ,  umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré    

        budú  mať rovnaké/lepšie požadované  kvalitatívne  vlastnosti ako výrobky uvedené v Tabuľke č. 2. 
          
       

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

 Zaväzujeme sa garantovať uvedené ceny počas trvania zmluvy    áno/ nie 

 Zaväzujeme sa garantovať tovar 1. Akosti       áno/ nie 

 


