
Implementačná  agentúra
pre  Operačný program
Zamestnanosť  a  soc iá lna  ink lúz ia

Výzva na predkladanie ponúk

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a 
realizátor projektu „Zmena II“ ITMS kód Projektu: 27120130602 zverejňuje výzvu na 
predloženie cenovej ponuky  v zmysle zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Spolufin. fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
s osobitným zreteľom na MRK

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
ITMS kód Projektu: 27120130602

1. Identifikácia:

Názov:
Agentúra podporovaného 
zamestnávania Somotor, n.o.

IČO: 35581166
Sídlo:
Obec (mesto) Somotor
Ulica Agátová 2
PSČ 076 35

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: RNDr. Ivan Kotora,

Telefón, fax: 0944547122 ; 056 / 63 964 75
E-mail: ogou21@yahoo.com
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky:
dodanie tovaru. „Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“

3. Predmet zákazky:
Zabezpečovanie  služby v rámci  implementácie  projektu  „ZMENA II“ a to 
konkrétne  dodanie tovaru. „Materiál spotrebný - Kancelárske potreby
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4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
30192000-1
Doplnkový slovník:
30192121-5 30192125-3 30192130-1 30192160-0
30193500-3 30197130-6 30197220-4 30197644-2
30199230-1 22830000-7 22851000-0 22852000-7
22852100-8

5. Opis predmetu zákazky:
V rámci implementácie projektu „Zmena II“ sa uskutoční nákup kancelárskych 
potrieb. Dodávka tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok 
verejného obstarávateľa. Predmet zákazky zahŕňa 66 položiek.
 Minimálne požiadavky na realizáciu zákazky:

 Určenie ceny alebo spôsob jej výpočtu musí byť zrozumiteľný, jasný a musí 
zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.

 V cene budú započítané ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk 
podľa § 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. 
č. 87/1996 Z. z. vrátane dopravných nákladov na miesto dodania predmetu 
zákazky.

 Zmluvná cena je výsledkom ponuky úspešného uchádzača s najnižšou cenou 
a je platná do zmluvného termínu dokončenia predmetu zákazky.

 Tovar bude dodaný do 24 hodín na základe vystavených objednávok 
verejného obstarávateľa.

 Počet kancelárskych potrieb je určený ako zistené a predpokladané množstvo 
spotreby.

 Presné množstvá verejný obstarávateľ uvedie v samostatných záväzných 
objednávkach.

6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky

P. č. Názov tovaru Špecifikácia / parametre Merná jednotka 
(MJ)

Počet 
MJ

1. Kancelársky papier Formát A4, biely, 
gramáž 80g, vhodný pre 
obojstrannú čiernobielu 
aj farebnú tlač 
a kopírovanie a tlač vo 

Bal. - po 500 
hárkov

70
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vysokorýchlostných 
kopírkach a tlačiarňach

2. Farebný kancelársky 
papier

Formát A4, gramáž 80g, 
mix farieb, vhodný pre 
obojstrannú čiernobielu 
aj farebnú tlač 
a kopírovanie a tlač vo 
vysokorýchlostných 
kopírkach a tlačiarňach

Bal. - po 250 ks 1

3. Značkovacie prúžky Rozmer 20x50mm, 
neónové farby

Bal. – po 4 x 50 
lístkov

8

4. Poznámkové bločky lepené, pastelové alebo 
neónové farby, rozmery 
min. 75x75

ks 8

5. Dopisné obálky C6 Biele, s odtrhávacou 
páskou, rozmery 
114x162 mm, bez 
okienka, 80g/m2

Bal. - po 1000 
ks

1

6. Dopisné obálky C5 Biele, s odtrhávacou 
páskou, rozmery 
162x229 mm, bez 
okienka, 80g/m2

Bal.
- po 1 000 ks

1

7. Dopisné obálky C4 Biele, s odtrhávacou 
páskou, rozmery 
229x324 mm, 90g/m2

Bal.
- po 500 ks

2

8. Dopisné obálky B4 Biele, s odtrhávacou 
páskou, rozmery 
250x353 mm, 90g/m2

Bal.
- po 250 ks

4

9. Kartónové obálky A4, biele, vyrobené z 
jednostrannej bielej 
skladačkovej lepenky 
300 g/m2, bez lepidla 
rozmer 360x275mm

ks 50

10. Dovolenka Formát A6, blok po 100 
listov

ks 1

11. Priepustka Formát A7, blok po 100 
listov

ks 1

12. Kniha príchodov a 
odchodov

Formát A4, po 50 listov ks 4

13. Spisový obal Formát A4 dvojlist, 80g Bal. - po 500 ks 4
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14. Zápisník bezpečnosti 
práce

ks 8

15. Guľôčkové pero Farba: modrá ks 100
16. Guľôčkové pero Farba: čierna ks 25
17. Guľôčkové pero Farba: červená ks 25
18. Grafitové ceruzky Grafitové ceruzky v 

dreve, tvrdosť HB
ks 50

19. Poznámkový blok Formát A4, linajkový, 
lepený/šitý

Kus - min. 50 
listov/ks

20

20. Záznamová kniha linajková, v šitej 
a lepenej úprave 
s obálkou z tvrdého 
kartónu, min. 80 listové

ks 8

21. Guma Biela guma určená na 
grafitové ceruzky

ks 6

22. Strúhadlo Kovové strúhadlo na 
štandardné a farebné 
ceruzky

ks 6

23. Pravítko 30cm Rovné, transparentné, 
plastové, dĺžka 30 cm

ks 6

24. Zvýrazňovač so zrezaným hrotom, 
šírka stopy 1-5mm

Sada - po min. 
4 farieb

8

25. Korekčný roller návin 
min. 8m

Jednorazový, hrot 
upravený na bočnú 
korekciu, šírka stopy 
min. 4,2mm,

ks 16

26. Lepiaca tyčinka Hmotnosť min. 25g ks 8
27. Tekuté lepidlo 

hmotnosť min.40ml 
alebo 90g

Univerzálne tekuté 
lepidlo na papier, kartón, 
drevo a pod.,

ks 4

28. Lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 
15mm x min. 33m

Bal. - po 10 ks 2

29. Lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 
19mm x min. 33m

Bal. - po 8 ks 2

30. Baliaca lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 
50mm x min. 66m

Bal. - po 6 ks 2

31. Baliaci papier Hnedý, antistatický, 
gramáž 70g/m2

Rolka rozmer: 
0,81x50m

2

32. Kancelárske 
dierovačky

Celokovová s posuvným 
pravítkom, kapacita 

ks 6
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dierovania min. 15 listov
33. Kancelárske nožnice Na strihanie papiera, 

kartónu, samolepiacej 
pásky a pod., strihacia 
časť z nehrdzavejúcej 
ocele, veľkosť min. 16 
cm

ks 4

34. Kancelárska 
zošívačka

Celokovová, na spinky 
24/6, kapacita min. 30 
listov

ks 6

35. Spinky do zošívačky 24/6 Bal. - po 1 000 
ks 

4

36. Spinky do zošívačky No. 10 Bal. - po 1 000 
ks 

4

37. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové 
spony na papier, veľkosť 
25mm

Bal.
- po 100 ks

4

38. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové 
spony na papier, veľkosť 
32mm

Bal.
- min. po 75 ks

4

39. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové 
spony na papier, veľkosť 
50mm

Bal.
- min. po 75 ks

4

40. Klipy na dokumenty 
farebné

klipy v šírke 25 mm na 
zopnutie papierov

Bal. – min. po 
12 ks

6

41. Klipy na dokumenty 
farebné

klipy v šírke 32 mm na 
zopnutie papierov

Bal. – min. po 
12 ks

6

42. Klipy na dokumenty 
farebné

klipy v šírke 41 mm na 
zopnutie papierov

Bal. – min. po 
12 ks

6

43. Kancelárske 
odkladače

Stohovateľné, plastové, 
formát A4

Bal. - min. po 6 
ks

6

44. Stojan/Box na 
archiváciu časopisov

Materiál kartón alebo 
plast, šírka chrbta min. 
7cm

Bal.
- min. po 10 ks

2

45. Stojan na perá Stojan na písacie 
potreby a ďalšie 
drobnosti

ks 6

46. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou 
mechanikou, ochranným 
spodným kovaním, 

ks 25
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chrbtovým krúžkom, 
chrbtovým štítkom a 
uzatváracím 
mechanizmom; šírka 
chrbta 5 cm

47. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou 
mechanikou, ochranným 
spodným kovaním, 
chrbtovým krúžkom, 
chrbtovým štítkom a 
uzatváracím 
mechanizmom; šírka 
chrbta min.7,5 cm

ks 55

48. Euroobaly A4 Formát A4, matný, 
priehľadný, otvor zhora, 
hrúbka min. 40μm

Bal.
- po 100ks

6

49. Euroobaly extra 
široké  

obaly s eurodierovaním 
vhodné na zakladanie 
materiálov rozšíreného 
formátu A4, matný 
povrch, otvor zhora, 
vnútorné rozmery: min. 
304x220mm, hrúbka 
120 μm

Bal.
- min po 25 ks

5

50. Rýchloviazač PVC s 
eurodierovaním 

Obal s eurodierovaním 
z kvalitného PVC, 
priehľadný predný list, 
obojstranný zasúvací 
popisný pásik, formát A4

Bal.
- po 10ks

4

51. Predlžovačka s 
prepäťovou ochranou

Na 220 – 230V s 
rozbočovačom na 5 
zásuviek; dĺžka vedenia 
min. 2,5m

ks 5

52. Kôš na papier Objem min 18 ℓ ks 4
53. Vrecko do odpad. 

koša (18l)
Rozmery min. 
450x540mm

Bal.- po 20 ks 10

54. Toner MagicColor 
(MC) 2400/2500 
Series

Black, výťažnosť min. 
4500 strán

ks 1

55. Toner MC 2400/2500 Cyan, výťažnosť min. ks 1

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o.
Agátová 2, 076 35 Somotor; IČO: 35581166

„ZMENA II“ ITMS kód projektu: 27120130602



Implementačná  agentúra
pre  Operačný program
Zamestnanosť  a  soc iá lna  ink lúz ia

Series 4500 strán
56. Toner MC 2400/2500 

Series
Magenta, výťažnosť min. 
4500 strán

ks 1

57. Toner MC 2400/2500 
Series

Yellow, výťažnosť min. 
4500 strán

ks 1

58. Kazeta do laserovej 
tlačiarne, kód Q2612A

výťažnosť 2 000 strán, 
typ tlačiarne HP LJ 1015

ks 2

59. Toner TN-109  výťažnosť 16 000 strán, 
do digitálneho 
kopírovacieho stroja KM 
bizhub 130f

ks 2

60. Toner do tlačiarne 
typu Konica Minolta 
PagePro 1350W, 

výťažnosť 6 000 strán ks 4

61. Toner EPSON 
WorkForce WP4000 
black XXL 

min. 3.400 strán ks 4

62. Toner EPSON 
WorkForce WP4000 
yellow XXL 

min. 3.400 strán ks 4

63. Toner EPSON 
WorkForce WP4000 
magenta XXL 

min. 3.400 strán ks 4

64. Toner EPSON 
WorkForce WP4000 
cyan XXL 

min. 3.400 strán ks 4

65. Toner MINOLTA 
TN116 

do kopírovacieho stroja 
typu KM Bizhub 164

ks 2

66. Toner TN 114, do digitálneho 
kopírovacieho stroja 
typu KM bizhub 162, 
výťažnosť 22 000 strán

ks 2

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Celková predpokladaná cena je maximálne 2.100,00 € bez DPH; s DPH: 2.520,00 €

8. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 15 mesiacov 

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o.
Agátová 2, 076 35 Somotor; IČO: 35581166

„ZMENA II“ ITMS kód projektu: 27120130602



Implementačná  agentúra
pre  Operačný program
Zamestnanosť  a  soc iá lna  ink lúz ia

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet  zákazky  sa  bude  financovať  v  súlade  so  Zmluvou  o  poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. 111/2014-IZ-5.0/V v rámci projektu  „ZMENA 
II“, Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancované fondom: 
Európsky  sociálny  fond  a z  vlastných  zdrojov  žiadateľa  projektu,  Prioritná  os:  2 
Podpora  sociálnej  inklúzie,  Opatrenie:  2.1  Podpora  sociálnej  inklúzie  osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, Kód 
výzvy: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, ITMS kód projektu: 27120130602, uzatvorenou 
s  Ministerstvom práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR,  v  zastúpení  Implementačná 
agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálne inklúzia.

Úhrada za dodaný tovar bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 
styku. Fakturácia bude na základe vystavených faktúr po dodaní tovaru s lehotou 
splatnosti faktúry  45 dní.

10. Miesto dodania tovaru:
APZ Somotor, n.o., Agátová 2, 076 35 Somotor

11. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:

 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu, 
IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail) 

 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie 
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy 

 Uchádzač musí uviesť, či je, resp. nie je platiteľom DPH. Uvedenú skutočnosť 
dokladuje čestným vyhlásením 

• Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a 
údajov uvedených v ponuke
• Kópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia 
alebo výpisu zo živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ponuky, resp. výtlačok prostredníctvom internetu

12. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov 
Podmienkou  zaradenia  uchádzača  do  vyhodnotenia  ponúk  je  splnenie 

všetkých podmienok účasti v bode 11 Výzvy.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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13.1.  Kritérium  na  vyhodnotenie  ponúk  je:  celková  cena  v EUR  s  DPH  za 
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa

13.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk:  úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, 
ktorý  predloží  najnižšiu  celkovú  cenovú  ponuku  v  EUR  s  DPH  na  obstaranie 
predmetu zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.

14. Lehota na predkladanie ponúk:

Najneskôr do 18.08.2014 do 12:00 hod.
Uchádzač  môže  predložiť  iba  jednu  ponuku.  Uchádzač  predloží  ponuku  v 

samostatnom,  nepriehľadnom,  uzavretom  obale  označenom  nižšie  uvedenými 
údajmi v stanovenej lehote na predkladanie ponúk. 
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

- adresa uvedená v bode 1
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania),
- označenie „Prieskum trhu - „ZMENA II“, NEOTVÁRAŤ!

Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:
Názov: APZ Somotor, n.o.
Sídlo:
Obec (mesto) Somotor
Ulica Agátová 2
PSČ 076 35

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej 
prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom, 
kde  tento  musí  obsahovať  názov  a  sídlo  uchádzača,  názov  a  sídlo  verejného 
obstarávateľa a názov zákazky.

V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí 
byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania.

15. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 18.08.2014 do 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.

16. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 18.08.2014 o 14.00 hod.

Miesto: Somotor, Agátová 2
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Názov: APZ Somotor, n.o.
Kontaktná osoba: RNDr. Ivan Kotora
Telefón: 056 / 63 964 75, 0944547122

17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30.11.2015

18. Typ právneho vzťahu:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa 

ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení.

Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.

19. Doplňujúce informácie
 Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu 

zákazky najneskôr do 15.08.2014 do 12:00 hod. elektronickou poštou 

zasielanou na e-mailovú adresu ogou21@yahoo.com. Následne mu budú 

odoslané doplňujúce informácie elektronickou poštou.

 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, 

nebude obsahovať celý rozsah požadovaného tovaru, ponuka nebude 

vyhodnocovaná. 

 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho 

uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné 

podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania 

a neuzatvoriť zmluvu s úspešných uchádzačom. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v 

prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude 

prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným 

obstarávateľom na tento účel.

V Somotore, dňa 29. 07. 2014
RNDr. Bc. Adriana Ogou
 riaditeľka APZ Somotor, n.o.

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o.
Agátová 2, 076 35 Somotor; IČO: 35581166
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