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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
k zákazke s nízkou hodnotou 

Podľa § 102 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Krížová Ves 
IČO: 00326305 
Kontaktná osoba: Bc. Andrea Maláková 
Sídlo: Krížová Ves 
Adresa: Krížová Ves 51, 059 01 
Telefón: 052/45 91364 
Fax: 052/4591364 
Elektronická pošta: krizovaves@stonline.sk 
Web: www.krizovaves.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Zabezpečenie služby v rámci realizácie projektu „Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová 
Ves na trhu práce“, kód ITMS: 27120230124, - zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb a 
školiacich potrieb, konkrétne: 

a) Kancelárske potreby (riadenie projektu - nepriame výdavky) 
b) Kancelárske potreby (priame výdavky) 
c) Školiace písacie potreby (priame výdavky) 
d) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb pre obec 

 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Popis služby: 

a) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb (nepriame výdavky) 
Kancelárske potreby súvisiace s riadením projektu - zabezpečenie administrácie projektu, 
evidencia dokumentov, komunikácia a podklady pre SORO FSR a pod. (papier, písacie 
potreby, drobný kancelársky materiál, tonery, obálky, šanóny, obaly a pod.) 
Podrobná špecifikácia tovaru - viď príloha č.1 k tejto výzve 

b) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb (priame výdavky) 
Kancelárske potreby súvisiace s hlavnou aktivitou projektu - kariérne poradenstvo a 
poradenstvo pri výbere ďalšieho vzdelávania (životopisy, kopírovanie dokumentov, žiadostí a 
i.) a spracovávanie priebežných výstupov k projektu vo vzťahu k cieľovej skupine. 
Podrobná špecifikácia tovaru - viď príloha č.2 k tejto výzve 

c) Školiace písacie potreby (priame výdavky) 
Pomôcky pre účastníkov seminárov zameraných na právne, sociálne a ekonomické 
poradenstvo. Náklady na jednu osobu zahŕňajú nevyhnutné písacie a vzdelávacie potreby. 
Podrobná špecifikácia tovaru - viď príloha č.3 k tejto výzve 

d) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb pre obec 
 

4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY:   
a. Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb (nepriame výdavky) 

Júl 2012 - Jún 2013 
b. Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb (priame výdavky) 

mailto:krizovaves@stonline.sk
http://www.krizovaves.sk/
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 Júl 2012 - Jún 2013 
c. Školiace písacie potreby (priame výdavky) 

Júl 2012 - December 2012 
d. Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb pre obec 

Júl 2012 - Jún 2013 
 

5. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY: Obec Krížová Ves 
 
6.     MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY: Ponuky je možné predložiť osobitne na dodávku tonerov 

a osobitne na dodávku ostatných kancelárskych potrieb.  Iné členenie ponúk nie je prístupné. 
 

7. SPÔSOB A VÝŠKA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 
Predmetom ponuky je predloženie: 

- Hodnoty dodávky tovaru v EUR / kancelárskych potrieb (nepriame výdavky projektu) - 
vyčíslenej na základe špecifikácie tovaru v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy 

- Hodnoty dodávky tovaru v EUR / kancelárskych potrieb (priame výdavky projektu) - 
vyčíslenej na základe špecifikácie tovaru v zmysle prílohy č.2 tejto výzvy 

- Hodnoty dodávky tovaru v EUR / školiace písacie potreby (priame výdavky) - vyčíslenej na 
základe špecifikácie tovaru v zmysle prílohy č.3 tejto výzvy 

- Hodnoty dodávky tovaru v EUR - vyčíslenej na základe špecifikácie tovaru v zmysle 
prílohy č.4 tejto výzvy 

- Celkovej hodnoty služby v Eur. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe schváleného predpokladaného rozpočtu 
projektu a na základe predbežnej spotreby kancelárskych potrieb na obecnom úrade.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  

a) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / priame výdavky projektu – 750 € bez DPH. 
/V prípade predloženia cenovej ponuky na tonery – 455 € bez DPH, ostatné kancelárske 
potreby 295 € bez DPH/. 

b) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / nepriame výdavky projektu - 750 € bez DPH 
/V prípade predloženia cenovej ponuky na tonery – 455 € bez DPH, ostatné kancelárske 
potreby 295 € bez DPH/. 

c) Školiace písacie potreby - 250 € bez DPH 
d) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb pre obec – 1 625 € bez DPH 

/V prípade predloženia cenovej ponuky na tonery – 625 € bez DPH, ostatné kancelárske 
potreby 1000 € bez DPH/. 

 
 
8. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Kritérium vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky 
/v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena/, vrátane všetkých nákladov súvisiacich 
s predmetom zákazky. Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú, garantovanú počas celej doby 
trvania zmluvy. Zároveň žiadame uchádzačov, ktorí sú neplatcovia DPH, aby to uviedli v cenovej 
ponuke. 
 
9. PODMIENKY ÚČASTI 

Obec Krížová Ves požaduje predložiť: 
- cenovú ponuku 
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- kópiu dokladu o oprávnení dodať službu 
 

10. SPOSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Obec Krížová Ves, Krížová Ves 

51, 059 01. Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Kancelárske potreby – neotvárať!“ 
Termín a čas doručenia: najneskôr do 20.7.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva 
uvedené spôsoby doručenia. 
 
11. VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum: 20.7.2012, miesto: Obecný úrad Krížová Ves, čas: 13:00. 
 
V Krížovej Vsi, 6.7.2012 

 
Jozef Grivalský 
Starosta obce 
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Príloha č.1 Špecifikácia tovaru - Kancelárske potreby (nepriame výdavky) 
 
P.č. Názov predmetu JC 

bez 
DPH 

Počet 
ks 

Cena 
spolu 
bez DPH 

DPH 
20% 

Spolu 
s DPH 

1. Xerografický papier: biely A4, 80g/m2 v balení po 500 
ks/balík 

 15    

2. Záložky samolepiace: extra silné, 3x22 lístkov, 25,4 x 
43mm 

 1    

3. Obálka s X - dnom B4  20    

4. Obálky C6: samolepiace  100    

5. Obálky B4: samolepiace  20    

6. Guľôčkové pero: v plastovo kovovom prevedení, náplň 
modrá 

 10    

7. Zvýrazňovače: sada, 4ks v balení, pre všetky druhy 
papiera, reflexný atrament, šírka stopy 1 - 4,6mm 

 2    

8. Korekčný roller: s výmennou náplňou, stopa 4,2 mm  1    

9. Korekčný roller - náhradná náplň: 4,2mm, návin 14 m  1    

10. Lepiaca tyčinka: lepí papier, kartón, fotografie, 36g  2    

11. Euroobaly: A4, eurodierovanie, otvor zhora, 100ks/bal, 
bezfarebné, priesvitné 

 15    

12. Rýchloviazače: s europerformáciou, A4, s možnosťou 
zakladať do zakladačov, spodná strana farebná, vrchná 
strana priehľadná, vyrobené z pevného PVC, 
popisovateľný chrbtový štítok 

 40    

13. Zakladač: pákový, A4, šírka chrbta 7,5 cm, chrbtová 
kapsa s vymeniteľnou etiketou 

 15    

14. USB kľúč: 8GB, min. rozmery 1,8 x 5,5 x 0,9 cm, 
kompatibilné s Win 7, rýchlosť načítania 15 MB/s, 
rýchlosť zápisu až 8 MB/s. 

 3    

15. Nožnice: 21 cm, pogumované  2    

16. Zošívačka: drôtiky 24/6 a 26/6, kapacita šitia 20-25 
listov, kovovo plastové prevedenie, min. prac. dĺžka 
5,5cm 

 2    

17. Rozošívačka  2    

18. Náboje do zošívačky:  1000ks/bal, 24/6  1    

19. Náboje do zošívačky: 1000ks/bal, 26/6  1    

21.  Ceruza: bez gumy  12    

22.  Guma: min. rozmery 40 x 12 x 17 mm  2    

23. Strúhadlo: kovové  2    

24. Lepiaca páska: číra, 19mm x 33 m  2    

25. Lepiaca páska: min. 48 mm x 66m  1    

26. Sponky kancelárske: farebné, potiahnuté umelou 
hmotou, veľkosť 30 mm, 100 ks/ bal 

 1    

27. Pohárik/stojan na sponky  1    

28. Klip kovový: 19mm  12    

29. Box zásuvkový: čierny, zostava obsahuje tri zásuvky,  
drôtený 

 1    

30. Zakladač na papiere: čierny, drôtený, 3 priehradky  1    

31. Stojan na perá: drôtený, čierny  1    

32. Dierovač: celokovový, príložník, kapacita - min. 25 listov  2    

33. Rozdeľovače: 10,5 × 24,0 cm (š × v), vhodné pre všetky  1    
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druhy zakladačov, 100ks/bal 

35. Dosky spisové: so šnúrou, A4 formát, popisovateľný 
štítok 

 5    

36. Kalkulačka: stolová, duálne napájanie, základné funkcie, 
percentá, odmocniny, min. 10 miestny displej 

 1    

37. Toner 113R00726 (8000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 - 
čierny 

 1    

38. Toner 113R00719 (2000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 - 
modrý 

 1    

39. Toner 113R00720 (2000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 - 
červený 

 1    

40. Toner 113R00721 (2000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 -
žltý 

 1    
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Príloha č. 2 Špecifikácia tovaru - Kancelárske potreby (priame výdavky) 
 
P.č. Názov predmetu JC 

bez 
DPH 

Počet 
ks 

Cena 
spolu 
bez DPH 

DPH 
20% 

Spolu 
s DPH 

1. Xerografický papier: biely A4, 80g/m2 v balení po 500 
ks/balík 

 15    

2. Záložky samolepiace: extra silné, 3x22 lístkov, 25,4 x 
43mm 

 1    

3. Obálka s X - dnom B4  20    

4. Obálky C6: samolepiace  100    

5. Obálky B4: samolepiace  20    

6. Guľôčkové pero: v plastovo kovovom prevedení, náplň 
modrá 

 10    

7. Zvýrazňovače: sada, 4ks v balení, pre všetky druhy 
papiera, reflexný atrament, šírka stopy 1 - 4,6mm 

 1    

8. Korekčný roller: s výmennou náplňou, stopa 4,2 mm  1    

9. Korekčný roller - náhradná náplň: 4,2mm, návin 14 m  1    

10. Lepiaca tyčinka: lepí papier, kartón, fotografie, 36g  2    

11. Euroobaly: A4, eurodierovanie, otvor zhora, 100ks/bal, 
bezfarebné, priesvitné 

 10    

12. Rýchloviazače: s europerformáciou, A4, s možnosťou 
zakladať do zakladačov, spodná strana farebná, vrchná 
strana priehľadná, vyrobené z pevného PVC, 
popisovateľný chrbtový štítok 

 20    

13. Zakladač: pákový, A4, šírka chrbta 7,5 cm, chrbtová 
kapsa s vymeniteľnou etiketou 

 15    

14. USB kľúč: 8GB, min. rozmery 1,8 x 5,5 x 0,9 cm, 
kompatibilné s Win 7, rýchlosť načítania 15 MB/s, 
rýchlosť zápisu až 8 MB/s. 

 1    

15. Nožnice: 21 cm, pogumované  1    

16. Zošívačka: drôtiky 24/6 a 26/6, kapacita šitia 20-25 
listov, kovovo plastové prevedenie, min. prac. dĺžka 
5,5cm 

 1    

17. Rozošívačka  1    

18. Náboje do zošívačky:  1000ks/bal, 24/6  1    

19. Náboje do zošívačky: 1000ks/bal, 26/6  1    

21.  Ceruza: bez gumy  12    

22.  Guma: min. rozmery 40 x 12 x 17 mm  2    

23. Strúhadlo: kovové  2    

24. Lepiaca páska: číra, 19mm x 33 m  2    

25. Lepiaca páska: min. 48 mm x 66m  1    

26. Sponky kancelárske: farebné, potiahnuté umelou 
hmotou, veľkosť 30 mm, 100 ks/ bal 

 1    

27. Pohárik/stojan na sponky  1    

28. Klip kovový: 19mm  24    

29. Box zásuvkový: čierny, zostava obsahuje tri zásuvky,  
drôtený 

 1    

30. Zakladač na papiere: čierny, drôtený, 3 priehradky  1    

31. Stojan na perá: drôtený, čierny  1    

32. Dierovač: celokovový, príložník, kapacita - min. 25 listov  1    
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33. Rozdeľovače: 10,5 × 24,0 cm (š × v), vhodné pre všetky 
druhy zakladačov, 100ks/bal 

 1    

35. Dosky spisové: so šnúrou, A4 formát, popisovateľný 
štítok 

 10    

36. Korková tabuľa: hliníkový rám, 60cm x 90cm  1    

37. Korková tabuľa: hliníkový rám, 90cm x 120cm  1    

38. Pripináčiky na korkové tabule: farebné  200    

39. Popisovače: farebné, na papier, na flipch.tabule, 
4ks/bal, šírka stopy: 1,0 - 4,6 mm 

 3    

40. Popisovače: farebné, na biele magnetické tabule, PVC 
tabule, 4ks/bal, šírka stopy: 2,5 mm. 

 3    

41. Plastový box na dokumenty: veľ. A4, 3 chlopne, 
gumička na uzatváranie 

 3    

42. Poznámkový blok: A5, kovová špirála na dlhšej strane, 
min. 50 listov, linajkové listy s perforáciou na ľahké 
odtrhávanie 

 5    

43. Poznámkový blok: A4, kovová špirála na dlhšej strane, 
min. 50 listov, linajkové listy s perforáciou na ľahké 
odtrhávanie 

 5    

44. Stolový kalendár: na rok 2012 1x, na rok 2013 1x  2    

45. Samolepiace bločky: 75 x 75mm, pastelové farby, 450 
bločkov 

 2    

46. Poznámkové bločky: 85 x 85 x 40mm, biele  2    

47. Záznamová kniha: A5, linajkovaná, tvrdý obal, min. 96 
listov 

 2    

48. Flipchart papiere: biele, 65x98 cm 70g, 20listov/bal  5    

49. Špongia magnetická: na stieranie popísanej bielej 
magnetickej tabule, s vymeniteľnými filcami 

 1    

50. Náhradný filc k špongii na magnetické tabule  10    

51. Magnety na magnet. flipchart: mix farieb, 10 mm 
priemer 

 20    

52. Renovačný sprej na biele tabule, 150 ml  2    

53. Kalkulačka: stolová, duálne napájanie, základné funkcie, 
percentá, odmocniny, min. 10 miestny displej 

 1    

54. Odpadokový kôš, objem 13l  1    

55. Cartridge do atramentovej tlačiarne - čierna náplň  10    

56. Cartridge do atramentovej tlačierne - farebná náplň  5    
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Príloha č. 3 Špecifikácia tovaru - Školiace písacie potreby (priame výdavky) 
 
P.č. Názov predmetu JC 

bez 
DPH 

Počet 
ks 

Cena 
spolu 
bez DPH 

DPH 
20% 

Spolu 
s DPH 

1. Záznamová kniha: A5, min. 96 listov, linajkovaná   80    

2. Guľôčkové pero: v plastovo kovovom prevedení, náplň 
modrá 

 80    

3. Ceruza: s gumou  80    

4. Odkladacia mapa /obal/: uzatváranie na cvok, 
nepriehľadná,  na dokumenty formátu A4 

 80    
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Príloha č. 4 Špecifikácia tovaru - Kancelárske potreby pre obec 
 
P.č. Názov predmetu JC 

bez 
DPH 

Počet 
ks 

Cena 
spolu 
bez DPH 

DPH 
20% 

Spolu 
s DPH 

1. Xerografický papier: biely A4, 80g/m2 v balení po 500 
ks/balík 

 150    

2. Obálky C6: samolepiace  100    

3. Obálky B4: samolepiace  100    

4. Guľôčkové pero: v plastovo kovovom prevedení, náplň 
modrá 

 50    

5. Zvýrazňovače: sada, 4ks v balení, pre všetky druhy 
papiera, reflexný atrament, šírka stopy 1 - 4,6mm 

 4    

6. Korekčný roller: s výmennou náplňou, stopa 4,2 mm  4    

7. Korekčný roller - náhradná náplň: 4,2mm, návin 14 m  4    

8. Lepiaca tyčinka: lepí papier, kartón, fotografie, 36g  6    

9. Euroobaly: A4, eurodierovanie, otvor zhora, 100ks/bal, 
bezfarebné, priesvitné 

 20    

10. Rýchloviazače: s europerformáciou, A4, s možnosťou 
zakladať do zakladačov, spodná strana farebná, vrchná 
strana priehľadná, vyrobené z pevného PVC, 
popisovateľný chrbtový štítok 

 50    

11. Zakladač: pákový, A4, šírka chrbta 7,5 cm, chrbtová 
kapsa s vymeniteľnou etiketou 

 50    

12. USB kľúč: 8GB, min. rozmery 1,8 x 5,5 x 0,9 cm, 
kompatibilné s Win 7, rýchlosť načítania 15 MB/s, 
rýchlosť zápisu až 8 MB/s. 

 6    

13. Rozošívačka  2    

14. Náboje do zošívačky:  1000ks/bal, 24/6  3    

15. Náboje do zošívačky: 1000ks/bal, 26/6  3    

16. Strúhadlo: kovové  2    

17. Lepiaca páska: číra, 19mm x 33 m  4    

18. Lepiaca páska: min. 48 mm x 66m  3    

19. Sponky kancelárske: farebné, potiahnuté umelou 
hmotou, veľkosť 30 mm, 100 ks/ bal 

 2    

20. Pohárik/stojan na sponky  1    

21. Box zásuvkový: čierny, zostava obsahuje tri zásuvky,  
drôtený 

 1    

22. Zakladač na papiere: čierny, drôtený, 3 priehradky  1    

23. Stojan na perá: drôtený, čierny  1    

24. Dierovač: celokovový, príložník, kapacita - min. 25 listov  2    

25. Dosky spisové: so šnúrou, A4 formát, popisovateľný 
štítok 

 20    

26. Kalkulačka: stolová, duálne napájanie, základné funkcie, 
percentá, odmocniny, min. 10 miestny displej 

 1    

27. Toner 113R00726 (8000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 - 
čierny 

 1    

28. Toner 113R00719 (2000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 - 
modrý 

 1    

29. Toner 113R00720 (2000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 - 
červený 

 1    

30. Toner 113R00721 (2000 str.) pre tlačiareň Phaser 6180 -  1    



           

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia. 

Bližšie informácie: www.fsr.gov.sk, www.esf.gov.sk.  

žltý 

31. Toner CEXV14 čierny  4    

32. Toner CEXV18 čierny  2    

33. Toner CEXV7 čierny  2    

34. Canon cartridge 703 pre tlačiareň Canon LBP 2900  2    

35. Toner HP CE285A  2    

 


