
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
na dodanie tovaru v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je 

nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 citovaného zákona 

 

  1. Názov,  adresa a kontaktné údaje verejného obstarávateľa 

Úradný názov: Základná škola Krompachy 

IČO: 35543957 

Poštová adresa: Zemanská 2, 05342 Krompachy 

Kontaktné miesto: 
Základná škola Krompachy, Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 
Krompachy 

Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Tatarková 

Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Mníchová 

Tel.,  Fax.:  053 4472928 

e-mailová adresa: zemanska.skola @post.sk 

  

2. 

Typ zmluvy : 
Objednávka, resp. typ Zmluvy: Zmluva na dodanie tovar, služby, práce* uzatvorená podľa § ............. 
Obch. zákonníka a § 47a Občianskeho zákonníka, ktorá bude výsledkom podprahového postupu 
verejného obstarávania.  

3. Miesto dodania tovaru :  Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy 

4. 

Podrobný popis predmetu zákazky : 
Predmet zákazky: DODÁVKA TOVARU V ROKU 2015, 2016 

1. Kancelárske potreby, tlačivá, školské potreby (bežné kancelárske potreby, zakladanie 
a archivácia, kancelárske doplnky, písacie potreby, obálky, ekonomické tlačivá, výkresy, 
farbičky a pod.) 

2. Kvalitný biely bezchlórový xerografický papier na každodenné hospodárne použitie v 
kancelárii. Vhodný pre kopírovanie veľkého množstva dokumentov, pre čiernobielu aj 
farebnú tlač, na jednostranné a obojstranné kopírovanie a tlač v bežných kopírovacích 
strojoch, laserových a atramentových čiernobielych tlačiarňach. Podmienky archivácie pre 
100+ rokov.  
Formáty : A4, A3, gramáž (g/m2) : 80. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):     1.000,-  EUR  

6. Možnosť predloženia ponuky: cenník – jednotkové ceny tovaru vrátane DPH 

7. Variantné riešenie: - - - 

8. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: r. 2015, 2016 

9. 
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: do 23.12.2014 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy alebo    
e-mailom na zemanska.skola@post.sk 

10. 
Podmienky financovania predmetu zákazky :  
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 
15 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

11. 

Podmienky účasti: podľa § 26 ods. 1, písm. f) Zákona dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (výpisom z Obchodného registra, resp. 
Živnostenského listu)  nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. 

12. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  
- Cena v EUR s DPH (z dôvodu, že ZŠ nie je platiteľom DPH) 
- dodacie lehoty, podmienky dodávky tovaru 

13. 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných 
dňoch v čase od 730 hod. do 1530 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 

 
 
V Krompachoch, dňa   28.11.2014 

  



 
SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Predmetom obstarávania je:    DODÁVKA TOVARU V ROKU 2015, 2016   

1. Kancelárske potreby (bežné kancelárske potreby) :  
- perá, ceruzky, popisovače, zvýrazňovače 
- listové spony kancelárske kovové, farebné 
- náboje do zošívačky, zošívačky, dierovače 
- lepiace pásky, lepidlo (tyčinka, tekuté) 
- spisové obaly 
- obaly bez klôp, obaly s 1 klopou, obaly s 3 klopami, PVC obaly 
- rýchloviazače, rýchloviazače PVC 
- poznámkové bloky A4, A5; zošity A4, A5 
- obálky C6, C4; B6 B5 B4 doporučene;  DVR; obálky DL, DL okienkové; B4 X-dno  
- dosky so šnúrkami, euroobaly, obaly L 
- samolepiace bločky 
- šanóny pákové, poradače a pod. 

 

2. Kvalitný biely bezchlórový xerografický papier na každodenné hospodárne použitie v 
kancelárii. Vhodný pre kopírovanie veľkého množstva dokumentov, pre čiernobielu aj 
farebnú tlač, na jednostranné a obojstranné kopírovanie a tlač v bežných kopírovacích 
strojoch, laserových a atramentových čiernobielych tlačiarňach. Podmienky archivácie pre 
100+ rokov.  
Formáty : A4, A3, gramáž (g/m2) : 80. 

 

3. Školské potreby – výkresy A4, A3, skicáre, farebný papier, lepidlo tekuté, farby vodové, 
farbičky a pod. 

Podmienky:   v ponuke uchádzač predloží: 

- cenníky platné pre rok 2015 – jednotkové ceny tovaru vrátane DPH 
- podmienky dodávky tovaru, cenu za dopravu záujemca uvedie zvlášť 
- dodacie lehoty 
- záruky 
- doklad o oprávnení podnikať 

 
Adresa, na ktorú sa majú  ponuky doručiť:  Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy, 
zemanska.skola@post.sk  

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač.  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Základnej školy.  
Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje . 
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
 
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania, kedy je možné 
doručovať písomnosti osobne, je v pracovných dňoch : 
Pondelok až piatok   od 7.30  - 12.00            12.30 – 15.30 
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume nevybrať ani 
jednu z ponúk.  
 
       
 
                        Mgr. Tatiana Tatarková 
                               riaditeľka školy  

 


