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PRIESKUM TRHU 

 
 
 
 
 
 
 

Predmet zákazky: 

Kancelárske potreby 
- Kancelárske potreby - riadenie projektu (nepriame výdavky) 
- Kancelárske potreby - rámcová aktivita projektu (priame výdavky) 

Pomôcky pre účastníkov vzdelávania  

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 

Názov projektu: 
Zriadenie obecného podniku  
zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov 
 

Kód ITMS: 
 

27120230127 
 

Prijímateľ: Obec Pečovská Nová Ves 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
k zákazke s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Obec Pečovská Nová Ves 
IČO: 00327590  
Kontaktná osoba: Ing. Alena Nalevanková 
Sídlo: Pečovská Nová Ves 
Adresa: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
Telefón: 051/4583121 
Fax: 051/4583 421 
Elektronická pošta: obec@pecovska.sk 
Web: http://www.pecovska.sk 

 

2.    URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Zabezpečovanie služby v rámci realizácie projektu  „Zriadenie obecného podniku zamestnávajúceho 
sociálne znevýhodnených občanov“ - zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb a pomôcok pre 
účastníkov vzdelávania, konkrétne:  
a) Kancelárske potreby  (riadenie projektu - nepriame výdavky);  

            CPV: 30192000-1 
b) Kancelárske potreby (rámcová aktivita projektu - priame výdavky); 

            CPV: 30192000-1 
c) Pomôcky pre účastníkov vzdelávania (rámcová aktivita projektu - priame výdavky) 

                  CPV: 36153110-2 
 

3.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Popis služby:  
a) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / nepriame výdavky projektu  
     Kancelárske potreby  súvisiace s riadením projektu -  zabezpečenie administrácie projektu, evidencia  
     dokumentov, komunikácia a podklady pre SORO FSR a pod. (papier, písacie potreby, drobný  
     kancelársky materiál, tonery, obálky, šanóny, obaly a pod.).  
     Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. tabuľka č. 1 (v prílohe tejto výzvy). 
 

b) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / priame výdavky projektu 
     Kancelárske potreby súvisiace s rámcovou aktivitou projektu - zabezpečenie administratívnych 

podkladov pre CS (životopisy, kopírovanie dokumentov, žiadosti a i.) a spracovávanie priebežných 
výstupov k projektu vo vzťahu k CS. 

     Podrobná špecifikácia spotrebného tovaru - viď. tabuľka č. 2 ( v prílohe tejto výzvy). 
 

c) Pomôcky pre účastníkov vzdelávania / priame výdavky projektu 
Pomôcky pre 80 účastníkov motivačného kurzu, zameraného na zostavenie Individuálnych akčných 
plánov zamestnanosti a osobného rozvoja - náklady na jednu osobu zahŕňajú nevyhnutné písacie                       
a vzdelávacie potreby (perá, ceruzky, fixy, pastelky, zošit, obal, farebné papiere, lepidlo, guma, papier 
A3, výkresy A4 a pod.) - viď. tabuľka č. 3 (v prílohe tejto výzvy). 

 
 

4.    DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY 
a) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / nepriame výdavky projektu  

August 2012 - február 2014 
b) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / priame výdavky projektu 
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      August 2012 - február 2014 
c) Pomôcky pre účastníkov vzdelávania / priame výdavky projektu 

      September 2012  
 

5.    ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
a) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / nepriame výdavky projektu  

Mesačná dodávka kancelárskych potrieb - max. 22 mesiacov 
 

b) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / priame výdavky projektu 
Mesačná dodávka kancelárskych potrieb - max. 22 mesiacov 
 

d) Pomôcky pre účastníkov vzdelávania / priame výdavky projektu 
Dodávka pomôcok pre 80 účastníkov vzdelávania počas 6 vzdelávacích kurzov. Dodávka bude 
zabezpečená jednorazovým nákupom tovaru na všetky kurzy.  
Predpokladané obdobie nákupu: september 2012  
 

6.    LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY 
Obec Pečovská Nová Ves  

 

7.    POČET MIEST - 0 
 

8.    MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky 

 

9.    MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
Neumožňuje sa 

 

10.  SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU  
       HODNOTOU 

Predmetom ponuky je predloženie: 
- Hodnoty dodávky tovaru v EUR / kancelárskych potrieb (nepriame výdavky projektu) - vyčíslenej na 

základe špecifikácie tovaru v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy  
- Hodnoty dodávky tovaru v EUR / kancelárskych potrieb (priame výdavky projektu) - vyčíslenej na 

základe špecifikácie tovaru v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy  
- Hodnoty dodávky tovaru v EUR / pomôcky pre účastníkov vzdelávania (priame výdavky projektu) - 

vyčíslenej na základe špecifikácie tovaru v zmysle Prílohy č. 3 tejto výzvy  
- Celkovej hodnoty dodávky tovaru v EUR 

 

Hodnota zákazky bola určená na základe priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu „Zriadenie obecného 
podniku zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov“, v položkách kancelárske potreby a 
pomôcky pre účastníkov vzdelávania, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SORO FSR, registrovanej pod kódom ITMS: 27120230127.  
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 
a) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / nepriame výdavky projektu  - 1 100 € bez DPH 

 

b) Zabezpečenie dodávky kancelárskych potrieb / priame výdavky projektu -   2 200 € bez DPH 
 

c) Pomôcky pre účastníkov vzdelávania / priame výdavky projektu -  1 200 € bez DPH 
 

Lehota viazanosti ponúk do: 03.09.2012 
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11.  KRITÉRIA HODNOTENIA 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet 
zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena), vrátane všetkých nákladov 
súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

12.  PODMIENKY ÚČASTI  
       Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť:  

• Cenovú ponuku 
• Kópiu dokladu o oprávnení dodať službu 

 

13.  SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:  
Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi 
Ing. Alena Nalevanková 
Hlavná 33 
082 56 Pečovská Nová Ves 
 

Obálku je potrebné označiť nasledovne:  „Spotrebný materiál - neotvárať!“ 
Termín a čas doručenia:  najneskôr do 01.08.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva 
uvedené spôsoby doručenia. Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom. 

 
 

 
V Pečovskej Novej Vsi, 12.07.2012 
 
 
Spracovala: Ing. Alena Nalevanková 
 
 
Za obstarávateľa:   
Jaroslav Baňas 
starosta obce Pečovská Nová Ves 
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Príloha č. 1 
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU - Kancelárske potreby / nepriame výdavky projektu   
 

P.č. Druh tovaru Jednotkové množstvo/projekt 

1 Papier 22 balíkov 

2 Záložky Post-it 3 ks 

3 Kocky Global notes - farebné 5 ks 

4 Bločky Post-it recyklované, žltá farba 2 ks 

5 Bloky "kocka" biele lepené 5 ks 

6 Poznámkový blok šitý 10 ks 

7 Biele obálky 114x162 samolepiace 100 ks 

8 Biele obálky A4 25 ks 

9 Guličkové pero 20 ks 

10 Centropen 2322 (zvýrazňovače-sada) 4 ks 

11 Korekčný roller Pritt 2 ks 

12 Lepiaca tyčinka Pritt 4 ks 

13 Baliaca páska economy - priehľadná 2 ks 

14 Celokovová zošívačka 2 ks 

15 Kancelárska dierovačka 1 ks 

16 Nožnice 2 ks 

17 Napichovacie špendlíky farebné 1 ks 

18 Spony na papier 15 ks 

19 Pákové zakladače farebné 10 ks 

20 Pákové zakladače mramor 30 ks 

21 Euroobaly 30 balení 

22 Obaly na dokumenty 6 ks 

23 Spisové dosky  Mramor 15 ks 

24 Obaly s troma chlopňami 10 ks 

25 Rýchloviazače závesné 50 ks 

26 Zakladače Mramor - závesné  5 ks 

27 Sada obalov s lištami 3 balenia 

28 Ceruza s gumou 20 ks 

29 Strúhadlo 2 ks 

30 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-čierny * 2 ks 

31 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-červený * 2 ks 

32 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-žltý * 2 ks 

33 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-modrý * 2 ks 

35 Podložka A4/KLIP 2 ks 

36 USB kľúč - 8 G 3 ks 
 

Poznámka: Materiál je na celkovú dobu realizácie projektu  
* Originál toner (nie repasovaný) 
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Príloha č. 2 
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU - Kancelárske potreby /priame výdavky projektu   
 

P.č. Druh tovaru Jednotkové množstvo/projekt 

1 Papier 50 balíkov 

2 Záložky Post-it 6 ks 

3 Kocky Global notes - farebné 5 ks 

4 Bločky Post-it recyklované, žltá farba 5 ks 

5 Bloky "kocka" biele lepené 5 ks 

6 Poznámkový blok šitý 5 ks 

7 Biele obálky 114x162 samolepiace 100 ks 

8 Biele obálky A4 25 ks 

9 Guličkové pero 50 ks 

10 Centropen 2322 (zvýrazňovače-sada) 5 balení 

11 Korekčný roller Pritt 3 ks 

12 Lepiaca tyčinka Pritt 5 ks 

13 Baliaca páska economy - priehľadná 3 ks 

14 Celokovová zošívačka 2 ks 

15 Kancelárska dierovačka 1 ks 

16 Nožnice 2 ks 

17 Napichovacie špendlíky farebné 3 balenia 

18 Spony na papier veľké 5 balenia 

19 Spony na papier malé 15 balenie 

20 Pákové zakladače farebné 10 ks 

21 Pákové zakladače mramor 30 ks 

22 Euroobaly 30 balení 

23 Obaly na dokumenty 10 ks 

24 Spisové dosky  Mramor 20 ks 

25 Obaly s troma chlopňami 10 ks 

26 Rýchloviazače závesné 50 ks 

27 Zakladače Mramor - závesné  10 ks 

28 Sada obalov s lištami 5 balení 

29 Ceruza s gumou 20 ks 

30 Strúhadlo 2 ks 

31 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-čierny * 3 ks 

32 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-červený * 3 ks 

33 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-žltý * 3 ks 

34 TONER do tlačiarne SAMSUNG CLP-315-modrý * 3 ks 

35 Podložka A4/KLIP 5 ks 

36 USB kľuč - 8 G 1 ks 

37 Blok papiera na flipchat - čistý 10 blokov 
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38 Blok papiera na flipchat - štvorcovaný 5 blokov 

39 Korková tabuľa Universal  2 ks 

40 Biela tabuľa Premium 1 ks 

41 Sady popisovačov na biele tabule  3 ks 

42 Filcová stierka 2 ks 

43 Filcové vankúšiky 2 ks 

44 Magnety 30 ks 

45 Stojan na perá 2 ks 

46 Toaletný papier 20 balení 

47 Tekuté mydlo 6 ks 

48 Čistiace prostriedky 5 ks 

49 Odpadkový kôš 1 ks 

50 Vrecia do koša 20 balení 

51 CD 5 balení 

52 Drôtený stojan s 3 odkladačmi 5 ks 

 
Poznámka: Materiál je na celkovú dobu realizácie projektu  
* Originál toner (nie repasovaný) 
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Príloha č. 3 
Pomôcky pre účastníkov vzdelávania  

 
     ŠPECIFIKÁCIA TOVARU - Materiál, resp. pomôcky pre účastníkov vzdelávania / 1 kurz  
 

P.č. Druh tovaru Jednotkové množstvo 
1. Odkladacia mapa s chlopňami 14 ks 
2. Lepiaca tyčinka PRITT STICK 5 ks 
3.  Popisovač - zelený 10 ks 
4.  Popisovač - červený 10 ks 
5. Popisovač - čierny 10 ks 
6. Popisovač - modrý 10 ks 
7.  Lepiaca páska TRANSPARENT  2 ks 
8. Výkres A3 40 ks 
9. Výkres A 4 60 ks 
10. Nožnice  4ks 
11. Samolepiaci odkazovač 12 ks 
12.  Poznámkový blok 14 ks 
13. Pero 14 ks 
14. Etikety – formát A5 / zelené 1 balenie 
15. Etikety – formát A5 / červené 1 balenie 
16. Etikety – formát A5 / modré 1 balenie 
17. Etikety – formát A5 / žlté 1 balenie 
18.* Flipchart UNIVERSAL 1 ks 
19. Blok papiera čistý 10 ks 
20.  Blok papiera štvorčekovaný 10 ks 
21. Ceruza s gumou 14 ks 
22.  Pastelky Stabilo Trio 5 ks 
23.  Strúhadlo 5 ks 
24. Dopisové spony (veľké) 4 ks 
25. Dopisové spony (malé) 4 ks 
26. Komplet lišta + obal čierny 4 balenia 
27. MAESTRO Special 5 balení 
28. MAESTRO Color mix - pastel 1 balenie 
29. MAESTRO Color mix - intensive 1 balenie 
30.  Lepiaca páska krepová 2 ks 
31.*  TONER HP CB540A CP 1215- black 1 ks 
32.*  TONER HP CB541A CP 1215- cyan 1 ks 
33.*  TONER HP CB542A CP 1215- yellow 1 ks 
34.* TONER HP CB540A CP 1215- magenta 1 ks 
35.  Podložka A4/KLIP 14 ks 

 

Poznámka: 
Materiál bude potrebné dodať 6x - na šesť vzdelávacích aktivít/kurzov.  
Materiál  označený  * bude potrebné dodať  len 1x - pred začiatkom prvého vzdelávacieho kurzu 
Tonery je potrebné dodať originál (nie repasované) 


