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Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium  

Teplická 7, 831 02 Bratislava 
 

 
 

                                                                                 

   Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov : Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium  

IČO : 31787088 

Sídlo : Teplická 7, Bratislava 831 02  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania : 

    Mgr. Ladislav Makó 

Telefón :   0911 707 807 

E- mail :   smnd@smnd.sk     

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

 Názov zákazky: „Kancelárske a hygienické potreby“ 

 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru 

 Miesta dodania : Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 

Bratislava  

 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. 

 Predávajúci tovar doručí v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve. 

 

3. Opis predmetu zákazky 

 Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych a hygienických potrieb.  

 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v členení podľa miest dodania 

v súlade s tabuľkami na ocenenie predmetu obstarávania, ktoré tvoria prílohu výzvy. 

 Výrobné značky uvedené v tabuľkách na ocenenie predmetu obstarávania slúžia na 

zadefinovanie minimálnych kvalitatívnych požiadaviek verejného obstarávateľa na produkty. 

Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty za nasledovných predpokladov: 

- ocenenie produktov, ktoré majú kvalitatívne parametre (t.j. rovnaké alebo vyššie), 

- dodržanie účelu použitia produktu. 

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. 

 Dodanie predmetu obstarávania: do 3 dní od objednania tovaru 

 

4. Možnosť predloženia ponuky: 

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 Zálohy nebudú poskytované. 
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 Fakturácia – faktúry budú vystavené po dodaní tovaru na miesto dodania. Súčasťou faktúry 

bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie cenovej 

ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. Úspešný uchádzač predloží 

kópiu dokladu, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky, po oznámení 

úspešnosti. 

 Doklady preukazujúce splnenie minimálnych kvalitatívnych parametrov (bod 3.3). 

 

7. Lehota na predloženie ponúk 

 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 15.2.2014 do 10:00 hod. 

 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené „ZNH 

– Kancelárske a hygienické potreby – NEOTVÁRAŤ. 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.  

 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk 

 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 

zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy po doručení platného dokladu 

z bodu 6.1. Podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových 

ponúk a predloženou cenovou ponukou. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 

obstarávateľ vyzve na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

Dátum: 06.02.2014 
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P.č. Názov tovaru m.j. 

počet 

m.j. 

Cena za 

m.j. bez 

DPH 

Cena celkom 

  bez DPH s DPH 

 Kancelársky papier A4 bal 200    

 Kancelársky papier A3 bal. 10    

 Pákový zakladač ks 150    

 Euroobal bal.     300    

 lepidlo tyč. ks 100    

 zakladacia mapa s chlopňami ks 350    

 pero modré ks 500    

 ceruzka ks 400    

 Poštové obálky A5  ks 1 000    

 Poštové obálky A6 ks 2 000    

 Korektor Pritt ks 50    

 Fixky na tabuľu (sada 4 ks) bal 200    

 Spispvé spony (100 ks)  bal. 100    

 Spiny so zosšívačky 24/6 (1000ks) ks. 100    

 Samolepiaci bloček (76x76) ks 60    

 Lepiace pásky (15x10) ks 100    

 Zvýrazňovač sada (4 ks) ks 20    

 Zošit  A4 ks 100    

 Zošit  A5 ks 100    

 Farebné papiere A4  bal 50    

 Výkresy A4 bal 15    

 Výkresy A3 bal 10    

 Papierové uteráky na ruky 

KATRIN Classic ZZ zelené 

 

krt. 10    

 Papierové uteráky na ruky 

KATRIN Classic ZZ biele 

krt. 10    

 Papierové Obrúsky ks    30    

 Papierové obrúsky HARMONY ks 20    

 Toaletný papier  Classik 18 cm  ks 200    

 Toaletný papier 2 vrstvový (1 bal 

16 ks) 

bal. 400    
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