
 

                                   
 

 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

1.1  Názov: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Sídlo: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec 

IČO: 45737967 

Zastúpený: Ing. Klára Hencelová – riaditeľka 

1.2  Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Eva Kmecová  

E-mail: eva.kmecova@nspkch.sk 

Tel. kontakt: 0918 374 866 

Korešpondenčná adresa vo veciach verejného obstarávania:  

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Nemocničná 8 

077 01 Kráľovský Chlmec 

 

2.   Predmet zákazky: 

2.1.  Názov zákazky: ,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “ 

        Pre projekt: Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc 

and Kráľovský Chlmec, ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology 

        Predmet zákazky rozdelený na časti: 2 časti. 

        Časť 1: Nákup kancelárskych potrieb 

        Časť 2: Nákup technického vybavenia 

2.2.  Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

2.3.  Forma vzniku záväzku- platí pre obe časti : na základe objednávky vystavenej zo strany verejného 

obstarávateľa úspešnému  uchádzačovi. 

 

2.4   Kód CPV: Hlavný slovník: 30192000-1 Kancelárske potreby; 

        Časť 1 , Kód CPV: 30199230-1 - Obálky; 30197300-9 - Otvárače listov, zošívačky a 

        dierovače; 22816000-3 - Bloky; 22830000-7 - Zošity; 22851000-0 - Rýchloviazače; 30124510-2 - 

      Popisovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 Časť 2 , Kód CPV: 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30216110-0 - Skenery na používanie s 

počítačom;   30125110-5 -         Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 42991110-3 - Stroje 

na zošívanie (viazanie) knižných blokov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

 3.  Termín dodania tovaru:  

 3.1. Termín dodania tovaru- platí pre obe časti: Od vystavenia objednávky zo strany verejného 

obstarávateľa úspešnému uchádzačovi. Predmet zákazky bude doručený objednávateľovi do 15 

pracovných dní odo dňa vystavenia písomnej objednávky. Dodávka predmetu zákazky sa bude 



 

                                   
 

 
 

uskutočňovať priebežne na základe vystavenej písomnej objednávky ( aj mailom) zo strany 

objednávateľa predávajúcemu po dobu trvania projektu t.j. do 30.10.2018. 

 

 4.  Podrobný opis predmetu zákazky: 

 4.1  Predmetom zákazky je nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia ( nový, doposiaľ nepoužitý tovar) 

pre projekt:        Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and 

Kráľovský Chlmec, ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology  

       Predpoklad zadefinovania zákazky na uvedený projekt vo vzťahu k finančnému limitu je v súlade s  § 6  zákona 

o verejnom obstarávaní v platnom znení. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1 predmetnej Výzvy na 

predkladanie ponúk. 

        Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s návrhom na plnenie kritérií predmetu 

zákazky, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a v súlade s opisom predmetu zákazky v bode 1 a prílohou č. 2 

tejto výzvy, tak aby cena za predmet zákazky obsahovala všetky náklady potrebné na jeho dodanie do 

sídla verejného obstarávateľa.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky spolu:  do 3.078 EUR bez DPH 

    Predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť : 2.292 EUR bez DPH 

    Predpokladaná hodnota zákazky pre 2. časť:     786 EUR bez DPH 

 

6.Variantné riešenie: 

6.1 Verejný obstarávateľ požaduje komplexné plnenie predmetu zmluvy. 

 

7. Lehota viazanosti ponúk : 30.10.2018 

8. Predkladanie cenových ponúk: 

8.1.  dňa 30.01.2018 do 15:00 hod. miestneho času. 

8.2.  Doručenie poštou, e-mailom na adrese uvedenej v bode 1.2 tejto výzvy, kuriérom alebo osobne na  

        kontaktnú adresu uvedenú v bode 1.2 

8.3. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku ( prípadne v českom jazyku) a v súlade s podmienkami uvedenými 

vo Výzve na predkladanie ponúk a v mene EUR. 

8.4. V prípade mailového doručenia cenovej ponuky, uchádzač uvedie v predmete správy   : ,, Nákup 

kancelárskych potrieb a technického vybavenia “ + časť , na ktorú predkladá cenovú ponuku. 

8.5. V prípade osobného, kuriérom, poštou doručenia bude na obale ponuky je potrebné uviesť na obale ponuky ,, 

Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “ + časť , na ktorú predkladá cenovú ponuku – 

NEOTVÁRAŤ “ 

 

9. Podmienky financovania: 

9.1  Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky na základe vystaveného  daňového dokladu  v lehote 

splatnosti faktúr do 30 dní  formou bezhotovostného platobného styku. 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

10.1  Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena celkom s DPH za daný predmet zákazky ako jediné kritérium. 

Váha kritéria je 100%. 



 

                                   
 

 
 

 

11. Podmienky účasti  

11.1   Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky (Uchádzač predloží kópiu 

originálneho vyhotovenia tohto dokladu, alebo možno nahradiť odkazom na OR SR alebo na ŽR SR, 

alebo zoznam hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie).  

 

  12. Obsah cenovej ponuky: 

12.1 Podpísaný dokument, kde budú uvedené identifikačné údaje uchádzača (názov/obchodné meno,  sídlo/adresa 

podnikania, právna forma, štatutárni zástupcovia, kontaktná osoba, telefón, email).   

12.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti s súlade s bodom 11 predmetnej Výzvy  na predkladanie ponúk. 

12.3 Vyplnený Návrh na  plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 predmetnej výzvy ( na základe opisu uvedeným 

v bode 4 predmetnej Výzvy na predkladanie ponúk). 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

13.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti zadefinovaných v predmetnej Výzve na predkladanie 

ponúk  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Následne pristúpi k vyhodnoteniu predložených ponúk na 

základe požiadaviek a stanoveného kritéria. Po úplnom vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači 

oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk. 

13.2. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka v súlade s bodom 2.3 predmetnej výzvy. 

13.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk v prípade, že 

predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky 

nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý 

postup zadávania zákazky ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve; 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

- nebude predložená ani jedna ponuka. 

13.4. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

13.5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia 

podľa ZRPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

13.6   Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy  a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby 

b)Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 

c) Najvyšší kontrolný úrad 

SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 



 

                                   
 

 
 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov  
                                                                                                                                                                                      

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

Mgr. Eva Kmecová 

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 

 

 

Na vedomie: Ing. Klára Hencelová 

                      Riaditeľka  

                     Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

          

             

         

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

1, Špecifikácia predmetu zákazky 

2, Tabuľka s cenovým návrhom- návrh na plnenie kritérií 

3, http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   
 

 
 

Príloha č. 1 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky daná popisom a množstvom merných jednotiek v súlade s 

podrobným opisom: 

Ekvivalentnosť:  

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným 

obstarávateľom uvádzajú údaje podľa § 42 ods. 2 písm. a), b) c) d) zákona o verejnom obstarávaní 

alebo konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu 

alebo výroby, verejný obstarávateľ má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok službu, stavebnú 

prácu, a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov v zmysle § 42 ods. 3 ZVO. 

Ekvivalentný výrobok musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť požadovanú kompatibilitu v zmysle 

zachovania komplexnosti realizácie požadovaných prác so zabezpečením čo najlepšej kvality.  

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo 

akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádza konkrétna značka, verejný 

obstarávateľ prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na 

udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať 

príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené 

uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že 

preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky 

alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje. 

V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len zvýrazní položky, v ktorých takejto zmene došlo. 

Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu. Celková 

cena je daná súčtom jednotkových cien uvedených v zozname položiek vo väzbe k množstvu a merným 

jednotkám jednotlivých položiek. 

 

 

 

 

 

 



 

                                   
 

 
 

 

 

ČASŤ 1 – predmetu zákazky 

Kancelárske potreby 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Blok lepený A5 linajkový 50 list  ks 100 

Blok papiera k Flipchartu. Rozmer 98x 65 cm. Počet listov v bloku 20   ks 5 

Dierovač Boxer na 30 listov  ks 6 

Dierovač Boxer na 40 listov ks 3 

Doska spisová so šnúrkami A4 ks 200 

Euroobal A4, závesný "U" priehľadný hladký povrch, hrúbka 45 μm ks 200 

Euroobal A4, závesný "U" priehľadný hladký povrch, hrúbka 80 μm ks 200 

Euroobaly matné s chlopňou s eurodierovaním A4.Bal 10ks balenie 10 

Euroobaly s farebnými okrajmi, otvor z hora. Formát A4. Bal 100ks balenie 20 

Flipchart mobilný. Pevná základňa s 5 kolieskami. Maxim.výška 205 cm, ks 1 

zastavaná plocha72x60cm. Rozmery 105 x 68 cm. 

Fólia číra do viazačov. Hrebeňová väzba, predná strana. Bal 100ks balenie 5 

Hrebene do flipchartu plastové 22.Typ väzby krúžková. Formát A4.bal balenie 10 

100ks 

Kniha záznamová A4 linajková 100 list ks 200 

Kalkulačka. Stolová s veľkým 10 miestnym maticovým displejom, ks 2 

plastovými tlačidlami a pomocnými tlačidlami na výpočet daní, 

ukladanie operácií do vyrovnávacej pamäte, konverzia času, duálne 

napájanie. 

Kalkulačka stolová s 12 miestnym displejom. Výpočet DPH, prepočet ks 20 

meny, percentá, odmocnina, opravné tlačidlo, plastové tlačidlo 

Mapa zakladacia bez chlopní, A4 obyčajná ks 400 

Mapa zakladacia s 3 chlopňami, A4, obyčajná ks 400 

Obálka bublinková 29x37cm ks 100 

Obálka malá 114x162 mm samolepiaca ks 500 

Obálka stredná 162x 229 mm samolepiaca ks 500 

Obálka veľká, 22,9 x 32,4 cm samolepiaca ks 250 

Odkladače kancelárske A4. bal 10ks balenie 6 

Papier kopírovací čierny 100 list.bal balenie 200 

Strana 1 z 3 

Papier tabelačný 1+0. Ihličková tlačiareň.šírka 21x a dlžky 12 ks 200 

Papier kancelársky pre atramentovú a laserovú tlačiareň.A4.80g / balenie 20 

bal500listov,bal: 5x500 listov 

Páska lepiaca priesvitná-izolepa 5cm ks 100 

Papier kancelársky Color copy. Formát A4, hmotnosť 120g /bal 250 balenie 10 

listov 

Pákový zakladač, A4 z kartónu. Šírka chrbta 5 cm. Balenie 25ks balenie 10 



 

                                   
 

 
 

Papier kartónový. Imitácia kože.Gramáž 250g balenie 100 hárkov balenie 10 

Popisovač na sklo a porcelán, 2846, permanentný atrament na ks 200 

alkoholovej báze 

Popisovač na flipchartový blok. Šírka stopy2-5 mm. Sada 4 farieb. ks 10 

Prúžok závesný pre plastové hrebene .Otvor 21 na formát A4. bal 100ks balenie 5 

Rozošívačka spiniek ks 6 

Rýchloviazač RO papierový, A4 ks 200 

Rýchloviazač PP, A4, predná strana priesnitná, zadná modrá ks 160 

Rýchloviazač závesný, papierový, formát A4, Economy ks 200 

Spinky do zošívačky z oceľového drôtu, veľkosť 26/6-8, balenie 1000ks ks 100 

Spinky do zošívačky z oceľového drôtu, veľkosť 24x6, balenie 1000 ks ks 200 

Spinky do zošívačky z oceľového drôtu, veľkosť 23x10, balenie 1000ks ks 60 

Spona kancelárska 33mm, krabička 100 ks ks 100 

Spona kancelárska 50mm, krabička 100ks ks 40 

Šanon, kartónový zakladač s kapsou ks 50 

Šanon- pákový zakladač A4, so štruktúrovaným papierovým poťahom ks 100 

mramorového vzoru, šírka chrbta 8cm 

Tabuľa plánovacia ročná vertikálna 60x90 cm, ideálna ako personálny ks 3 

plánovač, s názvami mesiacov v hornom riadku. Súčasť bal popisovače 

Zošit linajková úprava, formát A4, 40 listový ks 200 

Zošit linajková úprava, formát A5, 60 listový ks 200 

Zošívací strojček na 30 listov ks 50 

Zošívačka Eagle 6030 na 65 listov ks 2 

 

ČASŤ 2 – predmetu zákazky 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Tlačiareň laserová, farebná, multifunkčná, duplex, wireless. Funguje s celok 1 

farebnými a čiernymi tonermi. Tlačenie, kopírovanie, skenovanie, 

dotykový displaj s uhlopriečkou 7,6 cm + 5ks tonerov čierny a z každej 

farby 1ks 

Skener s funkciou WI-Fi. Bezdrótový skener s automatickým podávačom dokumentov  ks 1 

Viazací stroj. Zariadenie s manuálnymm dierovaním. Súčasne ks 1 

predieruje do 15 listov papiera A4. 80g. Zviaže do 300 listov papiera 

 

 

 

 

 



 

                                   
 

 
 

 

Príloha č. 2 – Časť 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Obchodné meno, názov uchádzača: ____________________________________________________ 

                                  Adresa, sídlo: ____________________________________________________ 

                                                IČO   ____________________________________________________ 

                                                DIČ: ____________________________________________________ 

                                                Telefónny kontakt: _________________________________________ 

                                                E- mail:__________________________________________________ 

Uchádzač / 

skupina 

dodávateľov 

 

   

Kritérium na 

vyhodnotenie 

ponúk 

NAJNIŽŠIA CENA S DPH 

   

Je uchádzač 

platiteľom 

DPH? 

Áno  Nie  

   

 
Cena v EUR bez  DPH 

Sadzba DPH v 

EUR 

 

Cena v EUR s DPH 

Číselný údaj    

 

▪ Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so 

zabezpečením predmetu zmluvy. 



 

                                   
 

 
 

▪ V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša  ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená. 

▪ Ceny uvádzať maximálne na dve desatinné miesta. 

▪ Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.    

 

V __________________________, dňa___________________ 

 

                            _____________________________________  

         Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača 

 

1. Nehodiace sa preškrtnúť. 

2. Vyhlásenie  podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   
 

 
 

 

 

Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií - Jednotkové ceny predmetu zákazky 

 

JEDNOTKOVÉ CENY PREDMETU ZÁKAZKY 

 

„Nákup kancelárskych potrieb“ 

ČASŤ 1  

Obchodné meno, názov uchádzača: ..................................................................................... 

Adresa, sídlo:  ..................................................................................... 

IČO:  .......................................... 

DIČ:  .......................................... 

P. 

č. 

 

Názov položky predmetu zákazky MJ 

Počet 

MJ na 

12 

mesiacov 

Jednotková cena s 

DPH 

Celková 

cena s 

DPH 

1 Blok lepený A5 linajkový 50 list 
ks 100   

2 Blok papiera k Flipchartu. Rozmer 98x 65 cm. 

Počet listov v bloku 20 
ks 5   

3 Dierovač Boxer na 30 listov  ks   6   

4 Dierovač Boxer na 40 listov   ks   3   

5 Doska spisová so šnúrkami A4   ks  200   

6 Euroobal A4, závesný "U" priehľadný hladký 

povrch, hrúbka 45 μm  

ks  200   

7 Euroobal A4, závesný "U" priehľadný hladký 

povrch, hrúbka 80 μm  

ks 200   

8 Euroobaly matné s chlopňou s eurodierovaním 

A4.Bal 10ks  

balenie 10   

9 Euroobaly s farebnými okrajmi, otvor z hora. 

Formát A4. Bal 100ks  

balenie 20   

10 Flipchart mobilný. Pevná základňa s 5 kolieskami. 

Maxim.výška 205 cm, ks 1 

 

ks 

  

1 
  



 

                                   
 

 
 

11 Fólia číra do viazačov. Hrebeňová väzba, predná 

strana. Bal 100ks  

 

balenie 

 

5 
  

12 Hrebene do flipchartu plastové 22.Typ väzby 

krúžková. Formát A4.bal balenie 100ks 

 

balenie 

 

10 
  

13 Kniha záznamová A4 linajková 100 list  ks 200   

14 

Kalkulačka. Stolová s veľkým 10 miestnym 

maticovým displejom, plastovými tlačidlami a 

pomocnými tlačidlami na výpočet daní, ukladanie 

operácií do vyrovnávacej pamäte, konverzia času, 

duálne napájanie 

           ks    

2 

 

 

15 
Kalkulačka stolová s 12 miestnym displejom. 

Výpočet DPH, prepočet ks 20 

meny, percentá, odmocnina, opravné tlačidlo, 

plastové tlačidlo 

          ks   

20    
 

 

16 Mapa zakladacia bez chlopní, A4 obyčajná   ks  400   

17 Mapa zakladacia s 3 chlopňami, A4, obyčajná ks  400   

18 Obálka bublinková 29x37cm  ks 100   

19 Obálka malá 114x162 mm samolepiaca  ks 500   

20 Obálka stredná 162x 229 mm samolepiaca  ks 500   

21 Obálka veľká, 22,9 x 32,4 cm samolepiaca  ks 250   

23 Odkladače kancelárske A4. bal 10ks  balenie 6   

24 Papier kopírovací čierny 100 list.bal  

balenie 

  

200 
  

25 Papier tabelačný 1+0. Ihličková tlačiareň.šírka 21x 

a dlžky 12 

 

ks 

 

200 
  

26 
Papier kancelársky pre atramentovú a laserovú 

tlačiareň.A4.80g / balenie 20 

bal500listov,bal: 5x500 listov 

 

balenie 

 

20  
 

27 Páska lepiaca priesvitná-izolepa 5cm  ks 100   

28 Papier kancelársky Color copy. Formát A4, 

hmotnosť 120g /bal 250 listov 

balenie 10   

29 Pákový zakladač, A4 z kartónu. Šírka chrbta 5 cm. 

Balenie 25ks  

balenie 10   

30 Papier kartónový. Imitácia kože.Gramáž 250g 

balenie 100 hárkov  

balenie 10   

31 Popisovač na sklo a porcelán, 2846, permanentný 

atrament na alkoholovej báze 

ks 200   



 

                                   
 

 
 

32 Popisovač na flipchartový blok. Šírka stopy2-5 

mm. Sada 4 farieb.  

ks 10   

33 Prúžok závesný pre plastové hrebene .Otvor 21 na 

formát A4. bal 100ks  

balenie  5   

34 Rozošívačka spiniek  ks 6   

35 Rýchloviazač RO papierový, A4  ks  

200 
  

36 Rýchloviazač PP, A4, predná strana priesnitná, 

zadná modrá  

 

ks 

 

160 
  

37 Rýchloviazač závesný, papierový, formát A4, 

Economy 

ks 200   

38 Spinky do zošívačky z oceľového drôtu, veľkosť 

26/6-8, balenie 1000ks  

 

 ks 

   

100 
  

39 Spinky do zošívačky z oceľového drôtu, veľkosť 

24x6, balenie 1000 ks  

          

 ks 

  

200 
  

40 Spinky do zošívačky z oceľového drôtu, veľkosť 

23x10, balenie 1000ks  

 ks  60   

41 Spona kancelárska 33mm, krabička 100 ks  ks  100   

42 Spona kancelárska 50mm, krabička 100ks  ks 40   

43 Šanon, kartónový zakladač s kapsou  ks 50   

44 Šanon- pákový zakladač A4, so štruktúrovaným 

papierovým poťahom , šírka chrbta 8cm 

ks 100   

45 
Tabuľa plánovacia ročná vertikálna 60x90 cm, 

ideálna ako personálny plánovač, s názvami 

mesiacov v hornom riadku. Súčasť bal popisovače. 

ks 3 
 

 

46 Zošit linajková úprava, formát A4, 40 listový   

ks 

 

200 
  

47 Zošit linajková úprava, formát A5, 60 listový  ks  

200 
  

48 Zošívací strojček na 30 listov  ks 50   

49 Zošívačka Eagle 6030 na 65 listov  ks 2   

 

▪ Čestne vyhlasujem, že údaje a ceny uvedené v tomto vyhlásení sú v súlade s predloženou ponukou. 

▪ Jednotkové ceny predmetu zákazky obsahujú aj všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti 

so zabezpečením predmetu zákazky. 

▪ Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). 

▪ Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.1 

 

                                                           
1 Nesprávne prečiarknuť 



 

                                   
 

 
 

V _______________________________, dňa_____________________________ 

     ______________________________ 

   Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená určená osoba 



 

                                   
 

 
 

 

 

Príloha č. 2 – Časť 2 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Obchodné meno, názov uchádzača: ____________________________________________________ 

                                  Adresa, sídlo: ____________________________________________________ 

                                                IČO   ____________________________________________________ 

                                                DIČ: ____________________________________________________ 

                                                Telefónny kontakt: _________________________________________ 

                                                E- mail:__________________________________________________ 

Uchádzač / 

skupina 

dodávateľov 

 

   

Kritérium na 

vyhodnotenie 

ponúk 

NAJNIŽŠIA CENA S DPH 

   

Je uchádzač 

platiteľom 

DPH? 

Áno  Nie  

   

 
Cena v EUR bez  DPH 

Sadzba DPH v 

EUR 

 

Cena v EUR s DPH 

Číselný údaj    

 

▪ Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so 

zabezpečením predmetu zmluvy. 



 

                                   
 

 
 

▪ V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša  ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená. 

▪ Ceny uvádzať maximálne na dve desatinné miesta. 

▪ Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.    

 

V __________________________, dňa___________________ 

 

                            _____________________________________  

         Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača 

 

3. Nehodiace sa preškrtnúť. 

4. Vyhlásenie  podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   
 

 
 

 

 

 

Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií - Jednotkové ceny predmetu zákazky 

 

JEDNOTKOVÉ CENY PREDMETU ZÁKAZKY 

 

„Nákup technického vybavenia“ 

ČASŤ 2 

Obchodné meno, názov uchádzača: ..................................................................................... 

Adresa, sídlo:  ..................................................................................... 

IČO:  .......................................... 

DIČ:  .......................................... 

P. 

č. 

 

Názov položky predmetu zákazky MJ 

Počet 

MJ na 

12 

mesiacov 

Jednotková cena s 

DPH 

Celková 

cena s 

DPH 

1 

Tlačiareň laserová, farebná, multifunkčná, duplex, 

wireless. Funguje s celok 1 

farebnými a čiernymi tonermi. Tlačenie, 

kopírovanie, skenovanie, 

dotykový displaj s uhlopriečkou 7,6 cm + 5ks 

tonerov čierny a z každej 

farby 1ks 

ks 1 

 

 

2 Skener s funkciou WI-Fi. Bezdrótový skener s 

automatickým podávačom dokumentov 
ks 1   

3 

Viazací stroj. Zariadenie s manuálnymm 

dierovaním. Súčasne ks 1 

predieruje do 15 listov papiera A4. 80g. Zviaže do 

300 listov papiera 

ks  1 

 

 

 

▪ Čestne vyhlasujem, že údaje a ceny uvedené v tomto vyhlásení sú v súlade s predloženou ponukou. 



 

                                   
 

 
 

▪ Jednotkové ceny predmetu zákazky obsahujú aj všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti 

so zabezpečením predmetu zákazky. 

▪ Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). 

▪ Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.3 

 

V _______________________________, dňa_____________________________ 

     ______________________________ 

   Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača4 

 

                                                           
3 Nesprávne prečiarknuť 
4 Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená určená osoba 


