
  

Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava

Základná škola Tbiliská 4 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon) predkladá podľa § 9 ods. 9 zákona 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 2/2014 
 

1. Názov zákazky: Kancelárske potreby a papier kancelársky 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Základná škola 

Sídlo:  Tbiliská 4, Bratislava 

IČO:     31768849 

DIČ:     2020958346 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. 

Telefón:  02/44887971 

Štatutárny orgán:  Mgr. Eva Šišková - riaditeľka 
 

3. Kontaktná osoba: 

Marta Kirthová, tel. 02/ 44887971, e-mail : kirthova@zstbiliskaba.edu.sk  

Zverejnenie výzvy dňa:  22.1. 2014 na www.zstbiliskaba.edu.sk - verejné obstarávanie 
 

4. Opis predmetu zákazky: Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy. 

V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky, vrátane dopravy do miesta dodania. 
 

5.Predpokladaná hodnota:   1.500,00 € bez DPH 

6. Možnosť predloženia ponuky: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 

zákazky. Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku (s 

výnimkou českého jazyka). 

7. Miesto realizácie predmetu zákazky: Základná škola, Tbiliská 4, 83106  Bratislava 

8.Lehota na realizáciu predmetu zákazky : 12 mesiacov 

9.Lehota na predloženie ponúk: Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 31.1.2014 15,00 hod. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú predmetom skúmania v rámci 

prieskumu trhu pre účely výberu zmluvného partnera. 
 

10. Miesto predkladania ponúk: 

Pri osobnom doručení: Základná škola Tbiliská 4 Bratislava – sekretariát školy, p. Kirthová 

mailto:kirthova@zstbiliskaba.edu.sk
http://www.zstbiliskaba.edu.sk/


Doručenie e-mail: na emailovú adresu podľa bodu 3. výzvy na predloženie ponuky 

Doručenie prostredníctvom pošty na adresu: Základná škola Tbiliská 4 Bratislava 83106, do rúk p. 

Kirthovej.  Pri doručení ponuky poštou je potrebné ponuku označiť : „Cenová ponuka: Kancelárske 

potreby a papier kancelársky - neotvárať". 

11. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho 

rozpočtu - rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok za služby sa neposkytuje. 

Úhrada bude realizovaná na základe vystavenej faktúry za poskytnuté služby za príslušný mesiac so 

splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavok 

neposkytuje. 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk :   najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
 

13. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky 

Uchádzač uvedie cenu v prílohe 1. v štruktúre podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou výzvy. 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

obstarávania v EUR vrátane DPH. Ceny je potrebné uvádzať aj s DPH! 

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

zákazky v EUR. Súčasne na skutočnosť že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa v 

ponuke. Do celkovej ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane 

dopravy. 
 

14. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

- Predloženie cenovej ponuky spracovanej podľa požiadaviek v bode 4. tejto výzvy 

-    Predloženie fotokópie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, resp.     

iný relevantný dokument, na základe ktorého uchádzač poskytuje predmet zákazky. 
 

Schvaľuje: Mgr. Eva Šišková 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 22.1.2014 

Vypracovala: Marta Kirthová 

 

 

 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky 2/2014 

Príloha č. 1 
 

  Tvp Cena za kus Poznámka 
Por. 

c. 
Názov  bližšie upresnenie s DPH  

 1 Papier kancelársky A 4 80 gr. 1 bal.   
 

2 Euroobal 100 ks   

3 Lepidlo v tyčinke  20 gr.   

4 Sponky do zošívačky 1 kr.   

5 Popisovače na biele tabule šírka st.2,5 Sada 4 ks (z,m,čie.,červ.)   

6 Papier kancelársky A3 1 bal.   

7 Papier A4 120 gr. 1 bal.   

8 Sponky spisové malé 1 krab.   

9 Predná strana hrebeňovej väzby  ks   

10 Zadná strana hrebeňovej väzby ks   

1 1  Hrebene do väzby 8,10,12,14 ks   

1 2  Lepidlo tekuté Gamafix 100 gr.   

13 Zvýrazňovače sada  Ž,R,Z,O  ks   

14 Obálky DL s krycou páskou Ks   

15 Obálky C5 samolepiaca Ks   

16 Taška B4 x dno ks   

1 7  Obálky C4 s krycou páskou ks   

1 8  Fólia laminovacia 80-120 mic. Ks/bal.100    

19 Páska lepiaca 19x33 ks   

20 Papierové vrecia 3-vrstvé 55x110 cm 
alebo 65x120 nie menšie! 

ks   

21 CD-R  25 v bal.   

22 DVD-R  25 ks v bal.   

23 Popisovače na biele tabule šírka st.2,5 Sada 4 ks (z,m,čie.,červ.)   

 


