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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

Materiál spotrebný / školiaci 

pre projekt „Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód projektu: 27110130024 

 

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a realizátor projektu 

„Cesta z bludného kruhu“  ITMS kód Projektu:  27110130024 v  zmysle § 7  zákona 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v rámci prieskumu trhu na zadanie 

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

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o. 

IČO : 35581166 

DIČ: 2021862667 

zastúpený : RNDr. Bc Adriana Ogou 

Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35  

Poštová adresa:  076 35 Somotor, Agátová 2  

Telefón: +421566396475 

E-mail: ogou21@yahoo.com 

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr., Bc Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com  

 

2. Predmet zákazky: 
Predmetom zadania zákazky je dodanie spotrebného a školiaceho materiálu pre realizáciu aktivít 

projektu a riadenia projektu po dobu 22 mesiacov. 

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky:  
P.č. Názov tovaru Špecifikácia/parametre Merná jednotka(MJ) Počet 

MJ 

1. Kancelársky papier Formát A4, gramáž 80g Bal. - po 500 hárkov 200 

2. Farebný kancelársky papier Formát A4, gramáž 80g, mix farieb Bal. - po 250 ks 2 

3. Samolepiace bločky Kocka 76 x76mm, mix farieb Kocka - po min. 400 lístkov 5 

4. Značkovacie prúžky Rozmer 20x50mm, neónové farby Bal. – po 4 x 50 lístkov 10 

5. Poznámkové bločky Nelepené, pastelové farby, kocka – 

83x83x75 mm 

Bal. - po min. 700 lístkov 2 

6. Poznámkový blok Formát A4, linajkový, lepený/šitý,  Kus - min. 50 listov 10 

7. Dopisné obálky C6 Biele, samolepiace, rozmery 114x162 

mm, bez okienka, 80g/m
2 

Bal.  - po 1 000 ks 2 

8. Dopisné obálky C5 Biele, samolepiace, rozmery 162x229 

mm, bez okienka, 80g/m
2
 

Bal.  

- po 1 000 ks 

2 

9. Dopisné obálky B4 Biele, samolepiace, rozmery 250x353 

mm, 90g/m
2
 

Bal.  

- po 250 ks 

2 

10. Kartónové obálky S výsekom, rozmer 278x368mm ks 50 

11. Otvárač listov Dĺžka min. 15cm ks 3 

12. Príjmový pokladničný doklad 

(bez DPH) 

Formát A6, blok po 100 listov ks 

 

4 

 

13. Výdavkový pokladničný 

doklad (bez DPH) 

Formát A6, blok po 100 listov ks 

 

3 

14. Dovolenka Formát A6, blok po 100 listov ks 2 

15. Priepustka Formát A7, blok po 100 listov ks 2 

16. Kniha príchodov a odchodov Formát A4, po 50 listov ks 10 

17. Kniha došlej a odoslanej Formát A4, po 96 listov ks 4 
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pošty  

18. Spisový obal Formát A4 dvojlist, 80g Bal. - po 500 ks 4 

19. Záznam o prevádzke 

vozidla osobnej dopravy 

Formát A5, blok po 100 listov ks 5 

20. Zápisník bezpečnosti práce  ks 20 

21. Viazacie zariadenie – 

krúžková väzba 

Manuálne viazanie, kapacita dierovania 

10 listov papiera A4 80g; zviaže do 150 

listov 80g papiera 

ks 1 

22. Plastové hrebene Ø 6mm s 21 krúžkami, formát A4 Bal. - po 100 ks 1 

23. Plastové hrebene Ø 8mm s 21 krúžkami, formát A4 Bal. - po 100 ks 1 

24. Plastové hrebene Ø 10mm s 21 krúžkami, formát A4 Bal. - po 100 ks 1 

25. Plastové hrebene Ø 12mm s 21 krúžkami, formát A4 Bal. - po 100 ks 1 

26. Plastové hrebene Ø 14mm s 21 krúžkami, formát A4 Bal. - po 100 ks 1 

27. Krycia fólia Číra, priehľadná, hrúbka 200μm,  Bal. - po 100 ks, formát A4 3 

28. Kartónové zadné strany Formát A4, kartón 250g,  Bal. - po 100 ks 3 

29. Skartovací stroj šírka vstupu 225mm; výkon min. 120W; 

objem odp. nádoby min.17 ℓ; rez 3,9mm; 

kapacita A4 70g/m
2
: min. 7 

ks 3 

30. Rotačná rezačka papiera S kruhovým nožom a kovovou 

základňou na klasický rovný rez; mierky 

v cm a DIN formátoch; rozmery min. 

567x 210mm; kapacita 70g/m
2
: min. 5 

listov 

ks 2 

31. Kalkulačka Stolová kalkulačka s min 10-miestnym 

mierne nakloneným maticovým 

displejom a štandardnými funkciami; 

duálne napájanie (solárne + batérie) 

ks 4 

32. USB kľúč 10 Mb/s čítanie; 5 Mb/s zapisovanie; 

vrchnák – kompaktný otočný dizajn,  

ks  

kapacita 16 GB 

4 

33. CD-R - v tenkom obale 5 mm, kapacita 700MB ks 50 

34. CD- RW Kapacita 700MB, klasický obal, 4x-12x ks 25 

35. Etikety na CD Kruhové so stredovým výrezom Bal. - 50 ks 1 

36. Box na archiváciu CD  ks 2 

37. Podložka pod myš S podperou zápästia ks 10 

38. Predlžovačka s prepäťovou 

ochranou 

Na 220 – 230V s rozbočovačom na 5 

zásuviek; dĺžka vedenia 2,5m 

ks 10 

39. Flipchart – papier čistý blok po 20 listov, rozmer 98x65cm ks 5 

40. Flipchart - papier štvorcový blok po 20 listov, rozmer 98x65cm ks 5 

41. Sada popisovačov na biele 

tabule 

Farebný mix, hrot okrúhly, šírka stopy 

1,5 – 3mm, dopĺňa teľné atramentom 

Sada  

- po 4ks 

4 

42. Atrament do popisovačov Kvapkový dávkovač (KD), obsah náplne 

100ml; farba: čierna,  

ks 3 

43. Atrament do popisovačov KD, obsah náplne 100ml; farba: modrá,  ks 2 

44. Atrament do popisovačov KD, obsah náplne 100ml; farba: zelená,  ks 2 

45. Atrament do popisovačov KD, obsah náplne 100ml; farba: červená ks 2 

46. Popisovač na papier Nearomatický atrament, nepresakuje na 

druhú stranu papiera, šírka písma 2-

5mm 

Sada 

- po 4 ks 

4 

47. Stierka na tabuľu Magnetická stierka s vymieňateľnými 

filcovými/papierovými vankúšikmi 

ks 1 

48. Filcové/papierové vankúšiky  Bal.- po 12 ks 3 

49. Čistiaci sprej/pena na tabuľu Obsah min. 250ml ks 2 

50. Guľôčkové pero Farba: modrá ks 50 

51. Guľôčkové pero Farba: čierna ks 50 

52. Guľôčkové pero Farba: červená ks 50 
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53. Grafitové ceruzky Grafitové ceruzky v dreve, tvrdosť HB ks 20 

54. Farebné ceruzky Drevené farebné ceruzky Sada - min. po 12ks 10 

55. Guma Biela guma určená na grafitové ceruzky ks 10 

56. Strúhadlo Kovové strúhadlo na štandardné 

a farebné ceruzky s boxom 

ks 5 

57. Pravítko 30cm Rovné, transparentné, plastové, dĺžka  ks 5 

58. Zvýrazňovač so zrezaným hrotom, šírka stopy 1-5mm Sada - po min. 4 farieb 5 

59. Zvýrazňovač Suchý zvýrazňovač, 3 farby sada 1 

60. Popisovač na CD Nezmazateľný atrament bez zápachu, 

svetlostály, po zaschnutí vodeodolný; 

farba: čierna 

ks 10 

61. Korekčný roller návin min. 

8m 

Jednorazový, hrot upravený na bočnú 

korekciu, šírka stopy min. 4,2mm,  

ks 20 

62. Lepiaca tyčinka Hmotnosť min. 25g ks 8 

63. Tekuté lepidlo hmotnosť 

min.40ml alebo 90g 

Univerzálne tekuté lepidlo na papier, 

kartón, drevo a pod.,  

ks 5 

64. Lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 15mm x min. 33m Bal. - po 10 ks 2 

65. Lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 19mm x min. 33m Bal. - po 8 ks 3 

66. Baliaca lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 50mm x 66m Bal. - po 6 ks 2 

67. Baliaci papier Hnedý, antistatický, gramáž 70g/m
2
;  Rolka rozmer: 0,81x50m 3 

68. Kancelárska zošívačka Celokovová, na spinky 24/6 a 26/6, 

kapacita min. 15 listov 

ks 4 

69. Kancelárska zošívačka Celokovová, na spinky 24/8 a 26/8, 

kapacita min. 30 listov 

ks 2 

70. Spinky do zošívačky 24/6 Bal. - po 1 000 ks 10 

71. Spinky do zošívačky 26/8 Bal. - po 1 000 ks 10 

72. Rozošívačka  ks 4 

73. Kancelárske dierovačky Celokovová s posuvným pravítkom, 

kapacita dierovania min. 15 listov 

ks 5 

74. Kancelárske nožnice Na strihanie papiera, kartónu, 

samolepiacej pásky a pod., strihacia 

časť z nehrdzavejúcej ocele, veľkosť 

min. 16 cm 

ks 4 

75. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové spony na papier, 

veľkosť 25mm 

Bal. 

- po 100 ks 

10 

76. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové spony na papier, 

veľkosť 32mm 

Bal. 

- min. po 75 ks 

10 

77. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové spony na papier, 

veľkosť 50mm 

Bal. 

- po 75 ks 

5 

78. Kancelárske odkladače Stohovateľné, plastové, formát A4 Bal. - min. po 6 ks 4 

79. Stojan/Box na archiváciu 

časopisov 

Materiál kartón alebo plast, šírka chrbta 

min. 7cm 

Bal.  

- min. po 10 ks 

1 

80. Stojan na perá Stojan na písacie potreby a ďalšie 

drobnosti 

ks 6 

81. Kôš na papier Objem min 18 ℓ ks 3 

82. Rozdvojka   ks 3 

83. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, chrbtovým štítkom 

a uzatváracím mechanizmom; šírka 

chrbta 5 cm 

ks 50 

84. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, chrbt. štítkom 

a uzatváracím mechanizmom; šírka 

ks 75 
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chrbta min.7,5 cm 

85. Euroobaly A4 Formát A4, matný, priehľadný, otvor 

zhora, hrúbka min. 40μm 

Bal.  

- po 100ks 

20 

86. Plastové obaly A4 Plastové obaly s PP uzatváraním, formát 

A4, priehľadná 

Bal. 

- po 10 ks 

1 

87. Plastové obaly A5 Plastové obaly s PP uzatváraním, formát 

A5, priehľadná 

Bal. 

- po 10 ks 

1 

88. Rýchloviazač formát A4 Materiál PVC, priehľadný predný list, 

obojstranný nasúvací popisný pásik,  

Bal. 

- po 10 ks 

3 

89. Rýchloviazač obyčajný Materiál kartón, plný predný list, formát 

A4, závesný 

Bal. 

- po 50 ks 

1 

90. Písacie podložky S klipom, na dokumenty formátu A4 ks 20 

91. Spisové dosky Kartónové dosky bez chrbta, spojené 

šnúrkami, formát A4 

Bal. 

- po 25 ks 

3 

92. Viacúčelové kartóny 

s klopovým uzáverom 

formát A4, rozmer: min. 305x215x80 mm Bal. 

- po 20 ks 

2 

93. Viacúčelové kartóny 

s klopovým uzáverom 

formát A3, rozmer: min. 430x300x120 

mm 

Bal. 

- po 20 ks 

1 

94. Vrecko do odpad. Koša(18l) Rozmery min. 450x540mm Bal.- po 20 ks 20 

95. Vrecko do odpad. Koša (30l)  Rozmery min. 500x600mm Bal.- min. po 20 ks 20 

96. Vrecko do odpad. koša (70l)  Rozmery min. 575x1000mm Bal.- min. po 20 ks 20 

97. Toaletný papier Min. dvojvrstvový Bal. - min po 30 kotúčikov 10 

98. Tekuté mydlo Objem 5 000 ml ks 4 

99. Toner TN 114 výťažnosť 22 000 strán ks 4 

100. Toner MagicColor (MC) 

2400/2500 Series  

Black, výťažnosť 4500 strán ks 3 

101. Toner MC 2400/2500 Series  Cyan, výťažnosť 4500 strán ks 1 

102. Toner MC 2400/2500 Series  Magenta, výťažnosť 4500 strán ks 1 

103. Toner MC 2400/2500 Series  Yellow, výťažnosť 4500 strán ks 1 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obchodná 38, Somotor 076 35  

 

5. Termín dodania predmetu zákazky: apríl 2012 - december 2012 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ESF a  

    z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

7.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  Kritérium na vyhodnotenie ponúk  je „Najnižšia cena“.  Cena 

musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena  predmetu zákazky.  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena je najnižšia zo všetkých predložených 

ponúk zadávanej zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná 

celková cena predmetu zákazky vrátane  DPH, v eurách. V ponukách  uchádzačov, ktorí  nie sú 

platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. 

 

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  
Doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu v súlade s § 26 Zákona č. 

25/2006 o verejnom obstarávaní. 

 

9. Lehota  a miesto na  predkladanie  ponúk. 

Cenovú ponuku žiadame doručiť  v zapečatenej obálke na adresu  obstarávateľa uvedená v Identifikácií 

obstarávateľa č.1 poštou alebo osobne najneskôr do 26.03.2012 do 12.00 s nasledovnými údajmi: 

- Názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača 
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- Názov a sídlo verejného obstarávateľa 

- označenie heslom: Heslom: „Cesta z bludného kruhu -  cenová ponuka - Materiál spotrebný / 

školiaci   - neotvárať!“ 

Rozhodujúci je dátum doručenia! 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2012 o 13.00 v sídle APZ. 

 

10. Obsah ponuky. 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

a) doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu) alebo Potvrdenie o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov vydané Úradom pre verejné obstarávanie, 

b) Návrh kúpnej zmluvy, 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v € 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

12. Vyhotovenie ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom  

       alebo českom jazyku. 

13. Náklady na ponuku: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a  bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

14. Predpokladaná hodnota zákazky: 6.250,00  € bez DPH.   

 

15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk  bezodkladne  pošle  všetkým  uchádzačom   oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne 

s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre 

ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ 

všetkým uchádzačom súčasne. 

 

16. Variantne riešenia: Obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

 

17. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

18. Ďalšie informácie  obstarávateľa  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý 

rozsah požadovaného tovaru, ponuka nebude vyhodnocovaná. Proti rozhodnutiu verejného 

obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ si 

vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania a neuzatvoriť zmluvu s úspešných uchádzačom.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 

neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

                                            

                   V Somotore  05.03.2012                                                                    RNDr., Bc Adriana Ogou  

                                                                                               –––––––––––––––––––––––  

                                                                                                                                     riaditeľka 

 


