
 

 

                                                                         
 
 

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

Názov zákazky: Kancelárske prístroje a spotrebný materiál 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov obstarávateľa:  Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
Sídlo obstarávateľa:  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 
V zastúpení:    Ing. Ján Godály, riaditeľ školy 
IČO:      00399817 
 
2. Predmet zákazky: Dodanie kancelárskych prístrojov a spotrebného materiálu: 
 

Názov položky Počet ks Špecifikácia 
1. Zväzovač (2.2.51) 1  S manuálnym dierovaním s väzbou do kovových hrebeňov s roztečou 

3:1 
 Otvorené postrannice pre možnosť väčších formátov než A4 
 Priemer hrebeňa od 4,8 do 38 mm 
 Kapacita dierovania min. 20 listov 80 g papiera 
 Max. cena v rozpočte projektu: 432,60 € 

2. Rezačka na výkresy (2.2.48): 1  Rotačná s kovovou základňou 
 S presným rezom na papier 
 Dĺžka rezu 1300 mm 
 Kapacita 20 listov 
 Prítlak automatický 
 Možnosť upevnenia na stenu 
 Max. cena v rozpočte projektu: 234,84 € 

3. Spotrebný materiál k zväzovaču: 100  Kompatibilný so zväzovačom (2.2.51) 
 Drôtený hrebeň s roztečou 3:1 na počet listov: 40 

4. Spotrebný materiál k zväzovaču: 100  Kompatibilný so zväzovačom (2.2.51) 
 Drôtený hrebeň s roztečou 3:1 na počet listov: 50 

5. Spotrebný materiál k zväzovaču: 100  Kompatibilný so zväzovačom (2.2.51) 
 Drôtený hrebeň s roztečou 3:1 na počet listov: 80 

6. Spotrebný materiál k zväzovaču: 50  Kompatibilný so zväzovačom (2.2.51) 
 Drôtený hrebeň s roztečou 3:1 na počet listov: 120 

7. Spotrebný materiál k zväzovaču: 50  Kompatibilný so zväzovačom (2.2.51) 
 Drôtený hrebeň s roztečou 3:1 na počet listov: 150 

8. Spotrebný materiál k zväzovaču: 400  Transparentné PVC dosky formátu A4 na hrebeňovú väzbu  
9. DVD: 50  DVD + R dvojvrstvové, vysokorýchlostné nosiče 

 Potlačiteľné na farebnej tlačiarni 
 Kapacita min. 8,5 GB 
 Pre prácu s digitálnym videom a zvukom 



 

 

 

10. CD: 50  CD – R 
 Kapacita 700MB/80 min 
 Rýchlosť zápisu do 52x 

11. Fotopapier na potlač obalov 
k DVD nahrávkam: 

100  Lesklý fotopapier pre atramentovú tlač 
 Formát A4 
 Gramáž 150 g/m2  

12. Obaly na DVD: 50  Krabička na 1 ks DVD nosiča 
 S možnosťou vloženia bookletu 
 Rozmery 135 x 193 x min. 9 mm 

13. Obaly na CD: 50  Krabička na 1 ks CD nosiča 
 S možnosťou vloženia bookletu 
 Rozmery 142 x 125 x 10 mm 

14. Náplne do tlačiarní a kopírovacích 
strojov: 

Spolu 14 
ks 

Originálne náplne do tlačiarní (tlačiareň/toner/počet ks): 
 HP 1022 / Q2612A alebo ekvivalentný 2 ks 
 HP LJ P2055d / CE505X alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP 1200 / C7115 alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP LJ P1006 / HP35A alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP M541dn / CE410 alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP M541dn / CE411 alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP M541dn / CE412 alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP M541dn / CE413 alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP CP2025 / CC530A alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP CP2025 / CC531A alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP CP2025 / CC532A alebo ekvivalentný 1 ks 
 HP CP2025 / CC533A alebo ekvivalentný 1 ks 
 Canon iR 1024A / C-EXV18 alebo ekvivalentný 1 ks 

15. Multifunkčný kopírovací papier 80  formát A4 
 kvalita A 
 hmotnosť 80 g/m² 
 balenie po 500 ks 

16. Závesný obal (euroobal) 1000  hladký 
 priehľadný 
 formát A4 
 hrúbka aspoň 50 mic. 

17. Odkladacie mapy   30  tri chlopne s gumičkou 
 formát A4 
 hmotnosť 350 g/m² 

18. Závesný rýchloviazač kartónový 200  celý 
 formát A4 
 hmotnosť 240 g/m² 

19. Celokovová zošívačka  4  s plochým zošívaním  
 veľkosť spiniek 24/6 

20. Spinky 4  veľkosť 24/6 
 balenie po 1000 ks 

21. Písacia podložka s klipom 
dvojdosková 

20  formát A4 

22. Pákový celoplastový zakladač 5 
cm 

20  formát A4 
 s otvorom pre manipuláciu s uzatváracím mechanizmom 
 s nalepeným chrbtovým štítkom 
 chrbát 5 cm 

23. Pákový celoplastový zakladač 7,5 
cm 

20  formát A4 
 s otvorom pre manipuláciu s uzatváracím mechanizmom 
 s nalepeným chrbtovým štítkom 
 chrbát 7,5 cm 

24. Plastový rýchloviazač 50  materiál polypropylén 
 formát A4 
 predná strana transparentná 
 zadná strana farebná 

25. Archívny box kartónový  10  z recyklovaného papiera s tlačou 



 

 

 rozmer 33x26x7,5cm 
26. Spisová aktovka  10  13 vreciek s držadlom 

 formát A4 
 materiál polypropylén 
 uzatváranie s gumičkami 

27. Odkladacia mapa s tromi 
chlopňami 

100  formát A4 
 materiál kartón 240g/m² 
 bez potlače 

28. Veľkokapacitná dierovačka  2  celokovová 
29. Farebný kopírovací papier  3  pastelové farby 

 formát A4 
 hmotnosť 80 g/m² 
 balenie 500 ks 

30. Obálka samolepiaca biela 
s krížovým dnom 

250  formát B4 

31. Obálky dlhé bez okienka 
samolepiace 

150  110x220 mm 

32. Korekčný roler pre suchú 
korektúru 

10  s vymeniteľnou náplňou 
 šírka 4,2 mm 
 minimálna dĺžka 14 m 

33. Zvýrazňovač  50  neónové farby 
 šírka stopy 2-5 mm 
 klinový 
 rôzne farby 

34. Prezentačné tabule plastové  4  v hliníkovom ráme 
 s uzatváracím klipovým mechanizmom pre uchytenie dokumentov 
 formát A1 

35. Odkladacie papierové dosky bez 
chlopní 

200  formát A4 

36. Závesný rýchloviazač s tromi 
chlopňami 

100  formát A4 

37. Guličkové pero  15  s atramentom, ktorý možno zneviditeľniť trením 
38. Obojstranná montážna páska 
penová 

10  min. 19 mm x 1,5 m 

39. Lepiaca tyčinka  10  na všestranné použitie 
 min. 17 g 

40. Samozostavovacia pečiatka  2  na 5 riadkov textu 
 s náhradným vankúšom 

41. Dátumová samofarbiaca pečiatka 2  výška písma 4 mm  
 s náhradným vankúšom 

42. Samolepiace záložky  2  neónové farby  
 rozmer 50 x 20 mm 
 min. 160 listov 
 mix 4 farieb 

43. Kocka samolepiace lístky 10  rozmery 75 x 75 mm 
 min. 400 lístkov v kocke 

44. Multifunkčný kopírovací papier 
A3 

10  formát A3 
 kvalita A 
 hmotnosť 80 g/m² 
 balenie po 500 ks 

45. Samolepiace etikety 1  biele 
 určené na potlač v tlačiarni 
 52,5 mm x 21,2 mm 
 56 ks na A4 
 balenie 100 listov A4 

 
3. Kódy CPV:  
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 

 



 

 

4. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo, kód ITMS: 
26110130639, a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
5. Elektronická aukcia: nepoužije sa. 
 
6. Miesto dodania tovaru/služby: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 
Trnava. 
 
7. Predloženie ponuky: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorú zašle e-mailom na adresu sekretariat@spslomontt.sk 
na priloženom formulári vo formáte xls alebo ekvivalentnom (nie pdf, jpg a pod., aby bolo možné predložené ceny hromadne 
kopírovať, vypĺňajú sa len žlté polia, ostatné polia sú zavzorcované a je zakázané do nich zasahovať alebo ich manuálne 
upravovať). E-mail s cenovou ponukou označí predmetom „Súťaž – Kancelárske prístroje a spotrebný materiál“. Ponuky je 
potrebné doručiť najneskôr 1. 08. 2014 do 11:00. Uchádzač preukazuje oprávnenie dodávať požadovaný tovar dokladom o 
oprávnení dodávať tovar (napr. kópiou výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra). 
 
8. Obsah ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

– identifikačné údaje o uchádzačovi (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, 
priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH v prípade, že je dodávateľ platcom 
DPH, kontaktné telefónne číslo/e-mail), 

– ponúknutú cenu za jednotlivé položky (vrátane DPH), vždy na aspoň jednu ucelenú časť zákazky, 
– podrobnú špecifikáciu ponúkaného tovaru na priloženom formulári, 
– dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži (oprávnenie dodávať požadovaný tovar). 

 
9. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena za každú časť zákazky samostatne. V prípade rovnosti aspoň dvoch 
najnižších cien pri niektorej časti budú uchádzači, ktorí predložili tieto najnižšie ponuky, opätovne vyzvaní na úpravu svojej 
ponuky smerom nadol, kým sa nerozhodne. V prípade, že žiaden z uchádzačov nezníži svoju ponuku, rozhodne sa žrebom. 
 
10. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, v platnom znení. Záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). Uchádzač je povinný do 
celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytovaním služieb. Cena musí byť konečná. 
 
11. Úspešným uchádzačom budú vystavené objednávky.  
 
12. Rámcové obchodné podmienky: 
a) Prílohou faktúry musia byť dodacie listy potvrdené oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa a dodávateľa. 
b) Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je min. 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi.  
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celé predpokladané množstvo predmetu zákazky. 
 
13. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z týchto dôvodov:  
– nebude predložená ani jedna ponuka,  
– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
– ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

          Ing. Ján Godály, riaditeľ školy 
 


