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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
e- aukcia 

„Kancelárske potreby, tlačivá a technické pomôcky“ 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
 
        Názov: Mesto Prievidza 
       IČO: 318 442,  DIČ: 2021621404 
       Sídlo: Mestský úrad , Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
       v zastúpení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta 
       Kontaktná osoba:   Ing. Mária Peszekiová za verejné obstarávanie,  
       Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: Eva Staňová za hospodársku správu Msú Prievidza,  
                                                                              Monika Benková za MsP Prievidza 

       Telefón: 046/5179604, 5179508, 5111531, 046 / 54 04 096 
  Fax :  046/ 5423474,   

       Elektronická pošta: maria.peszekiova@prievidza.sk; Internetová adresa: :www.prievidza.sk 
 
 

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa 
Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu. 

        Slovník spoločného obstarávania :  
           CPV: 30197620-8, 30199230-1,  30192000-1, 30197000-6, 20192100-2, 30192121-5, 30192125-3,   

30192130-1,  30192132-5,                
       Dodanie predmetu zákazky do 15 dní od účinnosti zmluvy najneskôr do 30. 09. 2011  
       Predpokladaná hodnota zákazky : do 2 950,00 €. 
 
3. Názov predmetu zákazky:  

„Kancelárske potreby, tlačivá a technické pomôcky“ 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky   
 

5. Opis predmetu zákazky 
     Ide o zabezpečenie kancelárskych potrieb, technických pomôcok a tlačív  podľa požiadaviek  mestskej polície  a 

správy mestského úradu – podrobný rozpis je uvedený v tabuľke . 
 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
     Celková skladba  špecifikácia a množstvo bude uvedené v nasledovnej tabuľke na spracovanie cenovej ponuky 

nasledovne:   
Jednotlivé položky predmetu zákazky sú rozpísané podľa požadovaných minimálnych parametrov. ktoré musia 
predmety  zákazky spĺňať. Uchádzač navrhne položky adekvátne (ekvivalentne) k požadovanému.  
V cene predmetu obstarávania musí byť zahrnutá aj cena za dodanie (doprava) ceny predmetu zákazky a dodať 
na miesto určenia podľa miesta dodania predmetu zákazky.  
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JEDNOTKOVA  
CENA 

za mernú jednotku 

CELKOVÁ CENA 

Por 
č. 

Názov 
kancelárskych potrieb 

pre Msú  

Merná 
jednotka 
ks, balík, 
krabička, 

objem 

Požadova
ný počet 

ks  
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1. Obálka C6 obyčajné ks 2 500     
2. Obálka DL (bez okienka) ks 2 000     
3 Obálka C5 ks 2 000     
4 Obálka C4 (A4) obyčajná ks 500     
5 Obálka  C4 (A4) vrecko ks 100     
6 Obálka B6 „Doporučene“  ks 2000     
7 Obálka B6 „Do vlastných rúk bez 

opakovaného doručenia“ 
ks 9000     

8 Obal priehľadný polypropylénový 
formát  A4 „L“ s otváraním po dlhšej 
strane 

ks 250     

9 Euroobal A4 matný tenký rastrový ks 700     
10 Listové spony 33 mm krabička 100     
11 Listové spony 50 mm krabička 30     
12 Listové spony 77 mm krabička 10     
13 Náboje do zošívačky 24 krabička 30     
14 Náboje do zošívačky 23/13 krabička 5     
15 Zvýrazňovač fluorescenčný 

štandardný –zrezaný hrot so šírkou 
5,5 mm 

ks 50     

16 Centropen 2811 ks 50     
17 Klasická ceruzka bez gumy HB ks 30     
18 Guľôčkové pero Pentel BK 437 modré ks 30     
19 Lepiaca tyčinka pritt stick 36 g ks 100     
20 Transparentná kancelárska lepiaca 

páska šírka (mm)x návin (m) 19x33  
ks 15     

21 Spínací strojček Laco H400 ks 3     
22 Papierový zakladač so 

štruktúrovaným mramorovým vzorom 
formátu A4 s pákovou mechanikou 
a chrbtovým krúžkom, šírka 8 cm 

ks 250     

23 Nesamolepiace poznámkové kocky 
v lepenej forme 8,5x8,5x5,0 mm 

ks 20     

24 Lepky na zmluvy na prelepenie 
trikolóry - rozmer 38,1 x 21,2 mm 

krabica 2     

25 Špagát trikolóra trojfarebný špagát na 
pečatenie dokumentov 40 g/63 m 

ks 50     

26 Pravítko štandardné plastové 30 cm ks 10     
27 Spisové dosky so šnúrkami 

jednostranne potiahnuté mramorovým 
papierom 

ks 150     

28 Rýchloviazač polypropylénový 
s priehľadnou prednou a farebnou 
zadnou stranou s bielym zasúvacím 
popisným pásikom, formát A4 

ks 100     

29 Plánovací kalendár pracovný stolový 
maxi rok 2012 

ks 140     

30 spisový obal papierový (dvojhárok vo 
vnútri riadkový – 80 g) 

ks 1000     
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31 Baliaca lepiaca páska transparentná 
šírka (mm)x návin (m)  50x66 

Ks 5     

32 Korková nástenka v drevenom ráme 
(rozmer v cm)  90x60  

ks 1     

        
 TLAČIVÁ       

1 Poštová poukážka U 2 -dielna ks 200     
2 Dovolenka v bloku 100 ks, formát A6, 

papier BO 
blok 10     

3 Priepustka z budovy v bloku 100 ks, 
formát A7, papier BO 

blok 5     

4 Výdajka – prevodka v bloku 100 ks, 
formát A5, papier BO 

blok 5     

5 Avízo o platbe, formát A6, papier BO ks 50     
6 Predvolanie na Mestský úrad, formát 

A6, papier BO 
ks 200     

 
JEDNOTKOVA 

CENA 
CELKOVÁ CENA 

Por
č. 

Názov 
kancelárskych potrieb 

pre MsP  

Merná 
jednotka 
ks, balík, 
krabička, 

objem 

Požadova
ný počet 

ks  bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

1 obálka C6 80g obyčajné  ks  500     
2 Obálka C5 obyčajná ks 500     
3 obálka DL podlhovastá bez okienka ks 500     
4 obálka C4 (A4) obyčajná ks 500     
5 obálka C6 s doručenkou  ks 2000     
6 euroobaly A4 matný tenký rastrový 40 

mikr. 
ks 1000     

7 Fólia laminovacia  (83x113mm 125 
microns), na zalievanie 

1 
bal./100 

ks 

2 balíky     

8 Fólia laminovacia A4 (100 mikcrons), 
na zalievanie 

1 
bal./100 

ks 

 2 balíky     

9 Samolepiace odkazovacie bloky ks 5      
10 Doska klip A4 PVC s výsekom 

zložená 
ks 3     

11 Doska klip A5 PVC s výsekom 
zložená 

ks 5     

12 Listové spony 453/33 mm  146HVA 
0146 

krabička 10     

13 Listové spony 472/50 mm  147 HBA 
0147 

krabička 10     

14 náboje do zošívačky Rapid 24/6 balík/ 
5000 ks 

10     

15 zvýrazňovač fluorescenčný 
štandardný (zrezaný hrot so šírkou 
5,5 mm), modré, ružové, žlté, zelené 
po 10 kusov 

ks 40     

16 ceruzka obyčajné HB ks 20     
17 pero obyčajné guličkové modré ks 50     
18 Náplň do pera modrá/107mm ks 10     
19 Tuha pentel 0,5 mm HB balík 3     
20 Korekčný lak Pelikán Agua (bielitko) 

20 ml 
ks 5     
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21 Korekčná páska Roller Pritt ks 5     
22 Náhradná náplň do korektora ks 5     
23 lepidlo pritt stick 36 g ks 30     
24 Zakladač pákový papierový A4 šírka 

chrbta 8cm 
ks 20     

25 Zakladač pákový farebný A4 šírka 
chrbta 8cm, 

ks 10     

26 Zakladač pákový farebný A4 hrubý 
šírka chrbta 8 cm, 

Ks 30     

27 Blok A7 50l linajkové ks 100     
28 Zošity A4 – linajkové  ks 10     
29 Zošity A5 - linajkové ks 10     
30 Nožnice kancelárske, dĺžka čepele 

115mm 
1 ks 2     

31 Pravítko rovné, d. 30cm 1 ks 2     
32 Guma biela (23x34x7mm) ks 5     
33 Špagát polypropylénový, 250g/200m Ks 2     
34 CD-R, 700 MB jednorázové 1bal./50 

ks 
1     

35 DVD-R 4,7 GB  jednorázové 1bal./50 
ks 

1     

36 Kancelársky papier A4, 80g, štandard 1 bal/500 
ks 

50     

        
 TLAČIVÁ       

1 Dovolenkové lístky blok 10     
2 priepustka blok 10     
3 výdajka - prevodka A5 blok 5     
4 Záznam o prevádzke motorových 

vozidiel 
ks 10     

5 Registratúrny denník ks 3     
 
 

CELKOVÁ CENA 

 
KANCELÁRSKE POTREBY S 

MIESTOM URČENIA bez DPH DPH s DPH 

1 Kancelárske potreby pre Ms úrad 
   

2 Kancelárske potreby pre Ms Polícia 
 

  

 
CENA CELKOM  

   

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 
Predpokladané termíny dodávky bude so začatím po účinnosti a právoplatnosti zmluvy , najneskôr do 30.9.2011  
Termín dodania do 15 dní od účinnosti a právoplatnosti zmluvy 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky 
� Mestský úrad , Eva Staňová kontaktná osoba pre správu Msú, tel. č. 046/5179508,  Námestie slobody 14, 

971 01  Prievidza –fyzické doručenie 
� Mestská polícia, Mgr. Monika Benková kontaktná osoba pre MsP, tel. č. 046/5404096, Ul. Nováckeho č.14, 

971 01 Prievidza –fyzické doručenie  
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9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
9.1.Finančné prostriedky budú poskytnuté prostriedkov Mesta Prievidza. Obstarávateľ zálohy neposkytuje.  
9.2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu/obstarávanie v prípade neposkytnutia finančných 

prostriedkov a v prípade nevyhovujúcej cenovej ponuky. 
9.3.  Fakturácia bude po dodaní tovaru na miesta dodania. Vo faktúre požadujeme rozpísať aj  sumy  jednotlivo 

pre miesta dodania t.j. Mestský úrad, Námestie slobody 14 v Prievidzi a  Mestská polícia, Ul. Nováckeho 14 
v Prievidzi . 

 

10. Podmienky účasti   
10.1.Výpis obchodného registra pre daný charakter predmetu obstarávania , nie starší ako 3 mesiace a to originál 

alebo overená kópia .  
10.2. Zmluva o dielo - štatutárom podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ktorý je v prílohe tejto výzvy 
10.3.Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi požadované horeuvedené doklady do stanoveného 

termínu, najneskôr do 02. 9. 2011  do 12:00 hod. uzatvorených  obálkach  s označením  „Kancelárske 
potreby, tlačivá a technické pomôcky“ do podateľne Mestského úradu.  

11. Použitie elektronickej aukcie 
Použije sa.  
 

12.  Lehota na prihlásenia sa do e-aukcie: 
 pre registrovaných uchádzačov kedykoľvek aj v priebehu e-aukcie, pre nových uchádzačov minimálne 24 hodín       
pred ukončením aukcie. 

 
13. Ukončenie  e-aukcie: 

25. 8. 2011  o  10:30  hod. SEČ 
 
14. Prihlásenie sa do e-aukcie: 

          Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Prievidza je   správne vyplnenie  
všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://eaukcie.prievidza.sk/  portál  e - Tender 
systém elektronického obstarávania:  eaukcie.prievidza.sk; Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný 
ako čakateľ na schválenie do systému.  
 

15. Podmienky e-aukcie: 
 

15.1.Voľné vkladanie kritérií (cena 100%) za celý predmet zákazky v tabuľke predmetu obstarávania cena 
bez DPH za merné jednotky, DPH, cena s DPH. 

15.2.Voľné vloženie lehoty dodania tovaru (kompletnej dodávky ako celok jednorázovo) najneskôr 15 dní od 
účinnosti zmluvy o predmete zákazky, uchádzač vloží dobu dodania v celých kalendárnych dňoch . 

15.3.V prípade rovnosti výsledkov rozhoduje termín dodania tovaru. 
15.4.Počas aukcie sa treba riadiť časom zverejnenom na stránke mestského aukčného portálu 

eaukcie.prievidza.sk;  
15.5.Zobrazená najnižšia cena v čase ukončenia aukcie je cena informatívna, pretože systém môže spracovávať 

ešte ponuky, ktoré boli zadané v posledných sekundách aukcie. 
15.6.Víťazná ponuka bude zverejnené do 15 minút po ukončení aukcie. 
15.7.V tejto e-aukcii úspešný uchádzač doloží požadované doklady a dokumenty do 02.9.2011  do 12:00 hod. do 

podateľne MsÚ Prievidza v zalepenej a označenej obálke s heslom: Kancelárske potreby – neotvárať. 
15.8. Po dodaní všetkých relevantných materiálov (oprávnenie podnikať  a ostatné  požadované doklady 

a dokumenty uvedené v tejto výzve)  bude úspešný uchádzač vyzvaný k podpisu zmluvy o dielo. 
15.9.V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží v lehote stanovenej v tejto výzve požadované doklady 

a dokumenty, verejný obstarávateľ vyzve v poradí ďalšieho uchádzača na predloženie dokladov a k podpisu 
zmluvy.  

 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:    najnižšia cena 
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17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   15.10.2011                                                                                             

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   

         Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v Podmienkach elektronickej aukcie a musia 
byť predložené  v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto výzve. Všetky 
výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 
jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné 
možnosti verejného obstarávateľa .  

                   

19. Obmedzenie počtu uchádzačov :   Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov  
 
20. Verejný obstarávateľ:  nie je platca DPH.  
21. Upozorňujeme všetkých účastníkov elektronických aukcií, že pokiaľ budú zámerne znižovať cenu a následne 

na to nebudú schopní realizovať zákazku na základe ceny, ktorú si zvolili a zvíťazili s ňou okrem toho, že túto 
zákazku získa ďalší v poradí bude ich konto zablokované a nebudú sa môcť zúčastňovať aukcií. Okrem zákazu 
súťaženia môže takéto jednanie viesť až k trestnoprávnej zodpovednosti. Preto žiadame všetkých účastníkov,  
aby si poriadne prešli dokumenty  a správne kalkulovali cenu,  za ktorú sú schopní danú zákazku  realizovať. 

Tiež udávanie nesprávneho údaju v počte referencií pri prihlásení sa do aukcie ako i  predloženie zavádzajúcich 
alebo nepravdivých dokladov  bude mať za následok zablokovanie prístupu do e-aukcie. 

 

22. Ďalšie informácie:  
Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi len úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení cenových 
ponúk.. Zmluva o dodávke bude uzatvorená  s úspešným uchádzačom, ktorý splnil podmienky tejto výzvy.  

 

23. Osoba za verejné obstarávanie:  
 Ing. Mária Peszekiová G-0076-027-2001  ..................................  
 
Osoba za správu Msú Prievidza: 
                                  Eva Staňová ....................................... 
 
Osoba za MsP Prievidza: 
                                Bc. Ján Sivák ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                                  primátorka mesta 

 


