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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 pís. c zákona č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“): 
Názov: Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja 

Adresa: Námestie SNP 23 

Obec (mesto): Banská Bystrica  

PSČ: 974 01 

IČO: 37828100 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Brieda 

Telefón: +421 48 4325 130 

Elektronická pošta: vladimir.brieda@vucbb.sk 

2. Predmet zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru. Názov predmetu zákazky:  

„NP – Budovanie kapacít VÚC – kancelárske potreby“ 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
NIE     X  ÁNO     

4. Opis predmetu zákazky 
V rámci implementácie projektu „Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej 
samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a 
projektov financovaných EÚ“ sa uskutoční nákup kancelárskych potrieb. Dodávka tovaru 
bude realizovaná na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa. Predmet 
zákazky zahŕňa 69 položiek. Zoznam kancelárskych potrieb sa nachádza v prílohe č.1 tejto 
výzvy. Uchádzač doplní chýbajúce údaje v stĺpcoch t.j. jednotkové ceny bez DPH, s DPH 
a celkovú venu s DPH v Eur. 

Minimálne požiadavky na realizáciu zákazky: 
- Určenie ceny alebo spôsob jej výpočtu musí byť zrozumiteľný, jasný a musí zahŕňať 

všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
- V cene budú započítané ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z. vrátane 
dopravných nákladov na miesto dodania predmetu zákazky.  

- Cena je dohodnutá ako cena zmluvná, vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku 
dňu predloženia ponuky a je platná do zmluvného termínu dokončenia predmetu 
zákazky. 

- Tovar bude dodaný do 48 hodín na základe vystavených objednávok verejného 
obstarávateľa. 
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- Počet kancelárskych potrieb je určený ako zistené a predpokladané množstvo spotreby. 
Presné množstvá verejný obstarávateľ uvedie v samostatných záväzných objednávkach. 

- Uchádzač musí do tejto zákazky s nízkou hodnotou ponúknuť iba originálne a I. akosti 
vyhotovenia kancelárskych potrieb, napr. tonery musia byť dodané v originálnych 
obaloch. 

- Dodávky kancelárskych potrieb nesmú obsahovať žiadne renovované resp. repasované 
časti ani súčiastky (vymeniteľné aj nevymeniteľné) a nesmú obsahovať renovované resp. 
repasované náplne. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Po dohovore s verejným obstarávateľom sa dodávka kancelárskych potrieb uskutoční do 
sídel samosprávnych krajov v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Žiline a Trnave.  

6. Cena predmetu zákazky 
Uchádzač uvedie celkovú cenu predmetu zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky 
v členení: 
- cena v Eur bez DPH; % sadzba DPH; DPH v Eur; cena v Eur vrátane DPH 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
30192000-1 Kancelárske potreby 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Viď opis predmetu zákazky a príloha č. 1.  

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
NIE    X ÁNO   

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Predpokladané trvanie zmluvy: 31. máj 2013  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  
Predmet obstarávania bude realizovaný a financovaný na základe schváleného finančného 
príspevku zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov žiadateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie 
zmluvy. Fakturácia bude na základe vystavených faktúr s minimálnou lehotou splatnosti 
faktúry 90 dní.  

12. Podmienky účasti záujemcov:   
Ø Predloženie dokladu o  oprávnení poskytovať požadovaný predmet zákazky alebo 

potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom na Úrade pre verejné 
obstarávanie. Tento doklad požadujeme predložiť ako neoverenú kópiu (originál alebo 
overená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky bude vyžadovaný od 
vybratého uchádzača pred podpisom zmluvy).  

Ø Návrh uchádzača – cenová ponuka na kompletný predmet zákazky /položkovitý 
rozpočet na daný predmet zákazky – každá položka musí mať stanovenú jednotkovú 
cenu na mernú jednotku, DPH, celkovú cenu za požadované množstvo/. Ponuka 
uchádzača musí byť ocenená podľa zoznamu tovaru – spôsob určenia ceny, ktorý tvorí 
prílohu č.1 tejto výzvy, pričom v jednotkových cenách na dodávaný tovar uchádzač 
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zahrnie všetky svoje náklady spojené s dodaním tovaru vrátane jeho dopravy a zloženia 
do miesta plnenia uvedeného v objednávke verejného obstarávateľa. 

13. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 19.03.2012 čas: 10,00 hod.   
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1   

14. Označenie obálky ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom, nepriehľadnom, uzavretom obale označenom 
nižšie uvedenými údajmi osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
verejného obstarávateľa a to v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač 
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
na adresu verejného obstarávateľa. 

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
- adresa uvedená v bode 1, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Prieskum trhu – neotvárať“, 
- označenie názvom predmetu zákazky „ako v bode 2“. 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Celková najnižšia cena za dodanie tovaru s DPH. 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
31.05.2013 

17. Príloha:  
Príloha č. 1: Položkovitý zoznam tovarov 

 

Dátum: 07.03.2012 

 

 

 
  ........................................................ 

Ing. Vladimír Laššák 
vedúci odboru regionálneho rozvoja 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Príloha č. 1 

Položkovitý zoznam tovarov 

č. Názov tovaru Merná 
jednotka  Množstvo 

cena za 
kus bez 
DPH 

cena za 
kus s 
DPH 

cena 
spolu s 
DPH 

1 Kartónový rozraďovač 6  dielny; kartónový 
register s listami rozlíšenými farbou. Formát A4. ks 120     

2 Rozraďovač tretinkový; rozraďovač rozmerov 
105 × 240 mm. Materiál manila 190 g. bal/100ks 6     

3 

Kancelársky papier A4, 80 g extra biely (CIE 
146), opacita min. 90%, hrúbka: 105 μm; vhodný 
pre obojstrannú čiernobielu aj farebnú tlač a 
kopírovanie a tlač vo vysokorýchlostných 
kopírkach a tlačiarňach 

bal./ 500 ks 62     

4 

Kancelársky papier A4, 90 g extra biely (CIE 
168), opacita min. 95%, hrúbka: 108 μm; vhodný 
pre obojstrannú čiernobielu aj farebnú tlač a 
kopírovanie a tlač vo vysokorýchlostných 
kopírkach a tlačiarňach 

bal./ 500 ks 15     

5 

Kancelársky papier A3, 80 g, belosť CIE 146, 
opacita min 90%, hrúbka: 106 μm; vhodný pre 
čiernobielu aj farebnú tlač a kopírovanie a tlač vo 
vysokorýchlostných kopírkach a tlačiarňach 

bal./ 500 ks 21     

6 Archívna kartónová škatuľa so sklápacím vekom; 
popisovateľná; rozmer: 520x365x260 mm ks 30     

7 
Archívny box 80 mm z hladkej lepenky so šírkou 
chrbta 80 mm. Otvor na ľahkú manipuláciu, 
predtlač na identifikáciu obsahu. 

ks 60     

8 
Archívny box 100 mm z hladkej lepenky so 
šírkou chrbta 100 mm. Otvor na ľahkú 
manipuláciu, predtlač na identifikáciu obsahu. 

ks 60     

9 

Archívny farebný box A4  z recyklovateľnej 
lepenky odolnej proti vlhkosti pre dlhodobé 
uloženie dokumentov. Možnosť prehľadného 
popisu, uloženie v troch polohách. Rozmer: 
330x260x75 mm. 

ks 60     

10 

Plastový farebný box priehľadný s tromi 
chlopňami vyrobený zo silného polypropylénu, 
uzatvárateľný gumičkou v rohoch. Rozmery 
327×250×32 mm. 

ks 24     

11 Plastový obal A4 priehľadný z PVC s 
uzatváraním. ks 24     

12 

Euroobal A4 farebný. Priehľadné farebné 
euroobaly z polypropylénu. Otvor zhora, 
eurodierovanie, hrúbka 50 mic, formát A4. 
Povrch lesklý a hladký. 

bal/100ks 6     

13 

Euroobal A4 matný; Priehľadný euroobal z 
polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie,  
hrúbka 60 mic, povrch matný, mierne pórovitý. 
Formát A4. 

bal/100ks 30     

14 

Euroobal A4 lesklý; Priehľadný číry euroobal z 
polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie,  
hrúbka 60 mic, povrch lesklý a hladký. Formát 
A4. 

bal/100ks 30     



 

15 

Obal s priehradkami na vloženie dokumentu, 
formát A4 (po preložení formát A5), vyrobený z 
vysokokvalitného transparentného polypropylénu 
farebný. 

bal/10ks 5     

16 Neónová kocka 76x76 mm, 4 farby; bločky v 
tvare kocky v 4 neónových farbách. ks 28     

17 Bloček samolepiaci žltý. Gramáž 70 g/m2. 
Rozmery 76 x 76 mm. ks 28     

18 
Samolepiace bločky v neónových farbách 
(ružová, žltá a zelená), farba jednotlivo balená. 
Rozmery 76 x 76 mm. 

ks 28     

19 
Samolepiace záložky bezo zvyšku odlepiteľné zo 
všetkých povrchov, viacnásobne prelepiteľné, 
rozmeru 15 × 50 mm. V balení 5 farieb. 

bal/100ks 21     

20 
Etikety pre laserové a atramentové tlačiarne, ako 
aj kopírovacie stroje. Gramáž papiera 130 g/m2, 
hrúbka 127 mikrónov. Formát A4. 

bal/100ks 7     

21 

Triediaca zložka s 12 oddielmi, farebnými 
kartónovými listami a indexom, uzatvárateľná 
gumičkou. Možnosť popisu obsahu na titulnej 
strane. 

ks 6     

22 Kancelárske nožnice s mäkkými držadlami. Dĺžka 
nožníc 191mm, režná časť 75mm.  ks 7     

23 Plastové hrebene 14 mm; 81-100 listov bal/100ks 1     
24 Plastové hrebene 28 mm; 211-245 listov bal/50ks 3     
25 Plastové hrebene 38 mm; 281-340 listov bal/50ks 3     
26 Plastové hrebene 45 mm; 341-410 listov bal/50ks 2     
27 Plastové hrebene 51 mm; 411-450 listov bal/50ks 2     

28 Plastové obálky A4 240 mic. číre; na krúžkovú 
väzbu bal/100ks 6     

29 
Kartónové obálky koža A4 tmavomodré; kartón 
250 g. Z jednej strany povrchová reliéfna úprava 
v imitácii kože, z druhej strany hladká. 

bal/100ks 6     

30 

Zakladač prezentačný A4 7,7 cm; 4-krúžkový 
celoplastový zakladač formátu A4 s predným a 
chrbtovým priehľadným vreckom. Vnútorné 
vrecko na bočnej strane; Farba: červená, modrá, 
čierna. Vybavený D-krúžkom; šírka chrbta 7,5 cm 

ks 60     

31 

Zakladač prezentačný A4 5,1 cm; 4-krúžkový 
celoplastový zakladač formátu A4 s predným a 
chrbtovým priehľadným vreckom. Vnútorné 
vrecko na bočnej strane; Farba: červená, modrá, 
čierna. Vybavený D-krúžkom; šírka chrbta 5 cm 

ks 60     

32 

Celoplastový zakladač formátu A4 s pákovou 
mechanikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, 
ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. 

ks 24     

33 

Zakladač so 4 krúžkami priemeru 25 mm 
potiahnuté z vonkajšej strany PP fóliou o hrúbke 
100 um a z vnútornej strany hladkým papierom. 
Šírka chrbta 3,5 cm. 

ks 24     

34 Kalkulačka vedecká ks 7     



 

35 

Zvýrazňovač neon - žltý, s netoxickým 
atramentom s vysokým výkonom písania. 
Pogumované boky tela, zrezaný hrot so šírkou 
stopy 1-5 mm. 

bal/10ks 2     

36 

Zvýrazňovač neon - zelený, s netoxickým 
atramentom s vysokým výkonom písania. 
Pogumované boky tela, zrezaný hrot so šírkou 
stopy 1-5 mm. 

bal/10ks 2     

37 

Zvýrazňovač neon - červený, s netoxickým 
atramentom s vysokým výkonom písania. 
Pogumované boky tela, zrezaný hrot so šírkou 
stopy 1-5 mm. 

bal/10ks 2     

38 

Popisovač - sada určená na neporézne materiály. 
Atrament na alkoholovej báze, odolný voči vode, 
oteru, poveternostným vplyvom. Okrúhly hrot, 
šírka stopy 2,5 mm. Sada štyroch farieb. 

sada 7     

39 Diár týždenný formátu A5 v imitácii kože, čierny, 
s klipom. Veľkosť formulárov 148 x 210 mm. ks 6     

40 Samofarbiaca dátumová pečiatka. Výška dátumu 
4 mm. ks 7     

41 

Obojstranná lepiaca páska s ochranným 
odlepiteľným pásikom na jednej strane. Vhodná 
na spájanie dokumentov. Dodávaná v krabičke. 
Rozmery pásky 19 mm x 33 m 

ks 7     

42 Páska plastová na kartón transparentná, 
38mmx66m ks 7     

43 Priehľadné kancelárske lepiace pásky. Šírka 15 
mm, dĺžka 33 m. ks 14     

44 Lepiaca tyčinka 36g, na rýchle a čisté lepenie 
papiera, kartónu  ks 7     

45 
Násuvná lišta s dodatočnou perforáciou na 
zakladanie do zakladačov. Hrúbka na 1 - 30 
listov. 

bal/50ks 5     

46 
Násuvná lišta s dodatočnou perforáciou na 
zakladanie do zakladačov. Hrúbka na 1 - 60 
listov. 

bal/50ks 5     

47 Násuvné lišty z plastu pre zviazanie listov 
formátu A4. Kapacita listov: 1-60. bal/100ks 2     

48 Násuvné lišty z plastu pre zviazanie listov 
formátu A4. Kapacita listov: 40-100. bal/25ks 5     

49 

Obal na lištovú väzbu; Uľahčí vloženie listov do 
lišty a spevní viazanie. Predná strana číra a 
hladká, zadná strana kartón gramáže 220 g v 
imitácii kože. 

bal/20ks 36     

50 
Rýchloviazač polypropylénový s priehľadnou 
prednou a farebnou zadnou stranou a nasúvacím 
popisným pásikom. Formát A4. 

bal/10ks 12     

51 

Rýchloviazač EURO polypropylénový s 
eurodierovaním s priehľadnou prednou a 
farebnou zadnou stranou a nasúvacím popisným 
pásikom. Formát A4. 

bal/10ks 36     

52 Listová kovová spona 25mm bal/100ks 7     

53 Kovový dierovač s príložníkom. Výkon do 30 
listov. ks 7     



 

54 Páková rezačka na papier, kapacita (listov): 15 ; 
Šírka rezu (mm): 340min. ks 5     

55 Laminovacie fólie, lesklé A4; hrúbka: 125 µm bal/100ks 6     
56 Laminovacie fólie, lesklé A3; hrúbka: 125 µm bal/100ks 6     

57 Veľkokapacitná zošívačka s plastovými prvkami s 
nastaviteľnou hĺbkou zošívania do 70 mm  ks 7     

58 Spojovače do velkokapacitnej zošívačky do 70 
mm bal/1000ks 14     

59 

Trojnohý magnetický flipchart s nastaviteľnou 
výškou. Popisovateľný magnetický povrch, 
sklápací držiak papierových blokov, odkladacia 
lišta na popisovače po celej šírke tabule, 
nastaviteľná výška. Farba svetlosivá. Rozmery: 
min. 90×67 cm 

ks 5     

60 Flipchart papier 93,5 x 65 cm; 20 listov, 80 g ks 10     

61 

Sada doplnkov - štartovacia sada doplnkov pre 
magnetické tabule obsahuje čistiaci sprej, čistiacu 
stierku s 20 náhradnými papierikmi, držiak 
popisovačov a 4ks popisovačov na biele tabule. 

ks 5     

62 

USB flash disk s kapacitou 8 GB a s pevnou 
schránkou. Flash pamäť je určená pre ľahký 
prenos ľubovoľných dát alebo zálohovania 
dôležitých súborov. 

ks 12     

63 Toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta 
/DiALTA Di 3510/ K08127 ks 2     

64 Toner pre tlačiareň HP Deskjet 6540 (farebný) ks 3     
65 Toner pre tlačiareň HP Deskjet 6540 (čierny) ks 3     

66 Toner pre multifunk. zariad. HPLaserJet M 
1522n ks 3     

67 Toner pre multifunk. zariad. HPLaserJet 3030 ks 3     
68 Toner pre tlačiareň HP laserJet 1160 (čierny) ks 3     
69 Toner pre tlačiareň HP LaserJet 1320 (čierny) ks 3     
  Spolu bez DPH     
  DPH %     
  Spolu s DPH    

 

 

 

 

 

 


