Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Názov:
Centrum Slniečko, n.o.
Druh obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
Sídlo:
Bottova 32/A, Nitra 949 01
Štatutárny zástupca:
Mgr. Mariana Kováčová
IČO:
36096555
Telefón:
037/652 2220
E- mail:
info@centrumslniecko.sk
Internetová adresa:
www.centrumslniecko.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Simona Nagy, 0908 573 262,
simona.nagy@centrumslniecko.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky:
Kancelársky materiál (spotrebný tovar)
Druh zákazky:
dodanie tovaru
Kód CPV:
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný
materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
Miesto dodania:
Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Termín dodania:
1/2018- 12/2019, resp. do vyčerpania objemu zákazky
Spôsob dodania:
na základe čiastkových objednávok
Opis predmetu zákazky: Predmet zákazky pozostáva z nákupu kancelárskych potrieb podľa
špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa.
• Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na
ocenenie predmetu obstarávania, podľa prílohy č. 1 požiadavky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 694,83 EUR
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude
vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v písomnej
forme.
Variantné riešenie: neumožňuje sa
Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky: Podkladom na vypracovanie cenovej
ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s Prílohou č.1.
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3. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
Osobné postavenie: predložiť kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky (kópia výpisu
z obchodného alebo živnostenského registra); uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie
Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa
4. POSTUP
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý
predmet 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.
Lehota na predloženie ponúk: 15.1.2018 do 12:00 hod. (v prípade doručenia poštou rozhoduje
dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu)
Podmienky predloženia cenovej ponuky: cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne na
adresu: Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 Nitra
Cenové ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku- slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Uchádzač vloží ponuku spolu s požadovanými dokladmi do samostatného nepriehľadného obalu
(ďalej len obálka). Obálka musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená požadovanými údajmi:
• adresa doručenia uvedená v tejto výzve
• adresa uchádzača (jeho obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)
• označenie „Kancelársky materiál (spotrebný tovar)- neotvárať“
Uchádzačom bude e-mailom doručené oznámenie o výsledku, resp. o úspešnosti/neúspešnosti
cenovej ponuky.
5. ĎALŠIE INFORMÁCIE
- predmet zákazky bude financovaný kombináciou súkromných a verejných zdrojov, časť
z verejných prostriedkov bude financovaná z nenávratného finančného príspevku- projekt „Bližšie
k rodine- bližšie k dieťaťu“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
- v súlade s § 11 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- s úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
druhom mieste, prípadne s uchádzačom umiestneným na treťom mieste v prípade, že úspešný
uchádzač z akýchkoľvek dôvodov neuzavrie zmluvu
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- 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.
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Nitra 18.12.2017

Mgr. Mariana Kováčová
štatutárny zástupca

Prílohy:
1/ Príloha č.1- Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávanie
2/ Návrh rámcovej dohody
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Názov položky
Kancelársky papier (kvalitný, formát A4, farba biela,
hmotnosť 80g, 1 balenie/500hárkov)
Poštové obálky C6 s odtrhávacou páskou (farba
biela, papierové, 1 balenie/100ks)
Poštové obálky C5 s odtrhávacou páskou (farba
biela, papierové, 1 balenie/100 ks)
Poštové obálky C4 s odtrhávacou páskou (farba
biela, papierové, 1 balenie/100 ks)
Poštové obálky B4 s X dnom s odtrhávacou páskou
(farba hnedá, papierové, 1 balenie/100 ks)
Kartónové obálky A4 (z jednostrannej skladačkovej
lepenky, bez lepidla, 1bal/50 ks)
Kartónové obálky na CD (z jednostrannej bielej
skladačkovej lepenky, bez lepidla, rozmery 160 x 160
mm, 1 bal./ 1 ks)
Obálky na CD (samolepciace, bez okienka, rozmer
124 x 124 mm, 1 bal./ 100 ks)
Samolepiace bločky v tvare kocky (farebný, tvar
kocka- 76x76mm, 1bloček/400lístkov)
Samolepiace bločky v tvare kocky (farebný, tvar
kocka- 51,8 x 51,8 mm, 1bloček/400lístkov)
Poznámkový blok v tvare kocky (biely papier, lepená
forma, rozmery 8,5 x 8,5 x 4 cm, 1 bal./ 1 ks)
Korekčný roller šírka stopy 4,2mm, návin 10m,
1balenie/1ks)
Lepiaca tyčinka (tuhé tyčinkové lepidlo, neobsahuje
rozpúšťadlá, nekvapká, nerozteká sa, hmotnosť 20 g,
1 bal./1 ks)
Baliaca páska (transparentná, 50 mm x 66 m, 1
bal./1 ks)
Obojstranná PP lepiaca páska (50 mm x 10 m)
Lepiaca páska (priehľadná, rozmery- 15mm x 33m,
1balenie/1 ks)
Papierová lepiaca páska (žltá, 50 mm x 50 m)
Univerzálna lepiaca guma (v podobe lapiacich
štorčekov, 1 bal./65 štvorčekov)
Tekuté disperzné lepidlo (100 g)
Priepustka (formát A7, blok, 1 ks/100 listov)
Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (formát
A6,obyčajný, blok, 1 ks/100 listov)
Príjmový pokladničný doklad bez DPH (formát A6,
obyčajný, blok, 1 ks/ 100 listov)
Dovolenka (formát A6, blok, 1 ks/100 listov)
Cestovný príkaz (formát A4, 1 ks/ 100 listov)
Žiadanka na prepravu (formát A6, blok, 1 ks/100
listov)
Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla
(biely papier, A5, neprepisovateľný, 60 listov)

jednotková cena
bez DPH
s DPH

počet
ks/bal.
50
3
1
1
2
1

10
1
30
6
16
15

55
40
10
25
20
50
11
4
7
4
12
15
15
6

celková cena
bez DPH
s DPH

Pákový zakladač (celoplastový, formát A4, chrbtový
krúžok, kovová lišta, vymeniteľný papierový štítok,
šírka chrbta 7,5 cm, 1balenie/1ks)
Zakladač (4 krúžkový, celoplastový, formát A4, šírka
chrbta 3,5cm, 1balenie/1ks)
Euroobaly lesklé (formát A4, 50 µm, otvor zhora, 1
balenie/ 100ks)
Rýchloviazač PVC s eurodierovaním (formát A4,
predná strana priehľadná, 1 bal./10 ks)
Rýchloviazač (závesný, plná predná aj zadná strana,
vyrobený z eko kartónu, formát A4, 1 bal./50 ks)
Závesný obal (na zakladanie voľných listov
do formátu A4, kovové závesné háčiky, s plastovým
indexom a papierovým štítkom,hnedá farba)
Písacia podložka (fotmát A4, potiahnutá laminom,
pevný klip na uchytenie dokumentu, kapacita 1- 30
listov)
Rozošívačka na odstraňovanie spiniek
Spisové spony (zinková úprava, veľkosť 26 mm, 1
bal/100 ks)
Spisové spony (zinková úprava, veľkosť 32 mm, 1
bal/100 ks)
Obyčajné špendlíky (kovové, veľkosť 30 mm, 1
bal./30 g)
Napichovacie špendlíky s plastovými farebnými
hlavičkami (mix farieb, 10 mm, 1 bal./200 ks)
Spinky do zošívačky (formát 24/6, 1balenie/1000
spiniek)
Plastové obálky na krúžkovú väzbu (formát A4, PVC,
farba číra, priehľadná, 200 mic., 1 bal./100 ks)
Kartónové obálky na krúžkovú väzbu (z jednej strany
povrchu reliéfna, z drhej strany hladká (všetko vo
farbe), formát A4, kartón 250 g, rôzne farby, 1
bal./100 ks)
Laminovacie fólie (lesklé, formát A4, 125 mic, 1
bal./100 ks)
Laminovacie fólie (lesklé, formát A4, 80 mic, 1
bal./100 ks)
Laminovacie fólie (lesklé, transparentné, formát A3,
80 mic, 1 bal./100 ks)
Laminovacie fólie (lesklé, transparentné, formát A5,
125 mic, 1 bal./100 ks)
Násuvné lišty z plastu (A4, veľkosť 1-30 listov, 1
bal./100 ks)
Násuvné lišty z plastu (A4, veľkosť 1-60 listov, 1
bal./100 ks)
Obyčajná ceruzka kancelárska s gumou (čierna tuha,
1 ba./1 ks)
Guličkové pero (nepriehľadné plastové prevedenie,
pogumovaný úchyt, farba náplne—modrá, 1
balenie/1ks)

20
10
75
11
10

20

2
2
6
10
5
12
5
1

1
1
5
1
1
1
1
190

30

Guličkové pero (jednorázové, číre telo, farba
náplne—zelená, 1 balenie/1ks)
Guličkové pero (jednorázové, číre telo, farba
náplne—čierna, 1 balenie/1ks)
Guličkové pero (jednorázové, číre telo, farba
náplne—červená, 1 balenie/1ks)
Flipchartový papier čistý (80 g, rozmery 68 cm x 99
cm, 20 listov v jednom bloku, 1 bal./5 blokov)
Sada popisovačov na flipchartové bloky (hrot
zrezaný, šírka stopy 1- 5 mm, mix farieb, 1 bal./4 ks)
Sada popisovačov na tabule (za sucha stierateľný,
svetlostály, na biele smaltované tabule, PVC, sklo,
porcelán, okrúhly hrot hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5
mm, 1 bal./4 ks)
Popisovač na CD/DVD/BD (farba čierna, šírka stopy
0,6 mm)
Sada zvýrazňovačov (zrezaný hrot, šírka stopy 25mm, vodovzdorné, 1balenie/6 farieb)
Permanentný popisovač (čierny, plastový obal,
okrúhly hrot, šírka stopy 1,5 -3 mm, 1 bal./1 ks)
Permanentný popisovač (čierny, plastový obal,
okrúhly hrot, šírka stopy 3 -4 mm, 1 bal./1 ks)
Permanentný popisovač (čierny, s vláknovým
hrotom, šírka stopy 0,4 mm)
Strúhadlo na ceruzky (plastové, so
zásobníkom/boxom, 1 bal./1 ks)
Strúhatko (malé, kovové, dvojkomorové)
Pečiatková farba (čierna, univerzálna na báze vody,
vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky, 30 ml,
1 bal./1 ks)
Pečiatková farba (zelená, univerzálna na báze vody,
vhodná na gumené a samofarbiace pečiatky, 30 ml,
1 bal./1 ks)
Kartónové rozraďovače úzke (105 x 235 mm, mix
farieb, 1 bal./ 100 ks)
Záložka samolepiaca (popisovateľné, snímateľné,
rozmery 20 x 50 mm, neon, 4 x 50 lístkov)
Kancelárske nožnice (kovové, gumenný úchyt,
rukoväť z polypropylénu, veľkosť 21 cm)
Kancelárske nožnice (kovové, gumenný úchyt,
rukoväť z polypropylénu, veľkosť 16 cm)
Stojan na spisy kartónový A4 (šírka chrbta 7 cm)
Originál toner do Konica Minolta C258- TN324K
(čierna, cca 28 000 strán, 1 bal./1 ks)
Originál toner do Konica Minolta C258- TN324C
(cyan, cca 26 000 strán, 1 bal./1 ks)
Originál toner do Konica Minolta C258- TN324M
(magenta, cca 26 000 strán, 1 bal./1 ks)
Originál toner do Konica Minolta C258- TN324Y
(yellow, cca 26 000 strán, 1 bal./1 ks)
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Repasovaný toner do HP LaserJet Pro MFP M125aCF283(83A) (čierna, cca 1 500 strán, 1 bal/1 ks)
Archívna škatuľa (s odnímateľným vekom, z
trojvrstvovej lepenky, bočné otvory na prenášanie,
predtlač na popis na bokoch, rozmery 522 x 351 x
305 mm, 1 bal./1 ks)
Mobilný flipchart (lakovaná úprava, magnetický
povrch, uchytenie papierových blokov na
pohyblivých háčikoch, odkladacia lišta, 5 koliesok na
posúvanie, výška 190 cm, vhodný pre flipchartové
papiere s rozmermi 68 x 99 cm)
Laminátor (A4, rýchle zahriatie, nízka spotreba
energie, automatické vypnutie po 30 minútach
nečinnosti, laminuje fotografie i iné dokumenty do
hrúbky fólie 125 mic - vrátane)
Repasovaný toner Konica Minolta bizhub C35 (black)
Repasovaný toner Konica Minolta bizhub C35
(yellow)
Repasovaný toner Konica Minolta bizhub C35 (cyan)
Repasovaný toner Konica Minolta bizhub C35
(magenta)
Repasovaný toner do HP Laser Jet Pro 400 MFP
m425 dn
Repasovaný toner do HP Laser Jet Pro 400 MFP
m425 dw
Repasovaný toner do HP Laser Jet 2200
Repasovaný toner do Samsung MLT-D116L/M2625
Repasovaný toner Canon I-Sensys MF 4780 w
(1bal./1 ks)
Repasovaný toner do Canon image RUNNER 1133
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