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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

„Zakúpenie kancelárskeho materiálu“ 
 
 

1.Identifikačné údaje prijímateľa podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.: 
Názov: Centrum Slniečko, n.o. 

Sídlo:  Farská 9, Nitra 949 01 

IČO:  36096555 

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kováčová 

Internetová adresa: www.centrumslniecko.sk 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Simona Kroupová 

E-mail: centrumslniecko@centrumslniecko.sk 

Telefón: 0917 469 561 

 

2.Názov zákazky 
„Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- kancelársky materiál.“ 

 

3.Opis predmetu zákazky 
Predmetom zadania zákazky je zakúpenie nasledovného kancelárskeho materiálu: 
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Názov položky Počet kusov 
Šanóny,	  zakladače-‐	  2	  krúžkový	  celoplastový-‐	  3,5	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cm	  chrbát)	  
                            - pákový	  zakladač	  celoplastový-‐	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5cm	  chrbát)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  pákový	  zakladač	  celoplastový-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,5	  cm	  chrbát) 

40	  ks	  
	  

30	  ks	  
	  

50	  ks	  

Kancelársky	  papier	  (1	  bal./500	  hárkov) 130	  balení	  
Fotopapier	  A4-‐	  matný	  (1	  bal./100	  hárkov)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lesklý	  (1bal./100	  hárkov)	  

10	  balení	  
10	  balení	  

Euroobaly	  A4-‐	  matný	  (1	  bal./100	  ks;	  45	  µm)	  
	   	   lesklý	  (1	  bal./100	  ks;	  48	  µm)	  

30	  balení	  
60	  balení	  

Guličkové	   pero	   (s	   gumenným	   úchytom	   vo	   farbe	   tuhy;	  
telo	  z	  PS	  plastu,	  šírka	  stopy	  0,3	  mm,	  gulička	  0,7	  mm)	  
-‐	  farba	  náplne	  modrá	  
-‐	  farba	  náplne	  čierna	  
-‐	  farba	  náplne	  červená 

	  
	  

50	  ks	  
5	  ks	  
5	  ks	  

Obačajné	   perá	   (giličkové	   v	  priehľadnom	   plastovom	  
prevedení,	  farba	  náplne	  modrá)	  

20	  ks	  

Dierovačka	   (silná	   celokovová	   s	  plastovým	   krytom,	  
posuvným	   pravítkom,	   aretáciou	   spodnej	   polohy,	  
hmotnosť	  350	  g,	  25	  listov,	  rozpätie	  dier	  8	  cm) 

1	  ks	  

Dierovačka	  (malá	  do	  kancelárie,	  10	  listov,	  rozpätie	  dier	  8	  
cm,	  hmotnosť	  160	  g) 

1	  ks	  

Krúžková	  väzba	  plastová:	  
-‐	  Zariadenie	  na	  krúžkovú	  väzbu	  plastovú	  (zariadenie	  
s	  manuálnym	  dierovaním,	  kapacita	  dierovania	  15	  listov	  
papiera	  A4,	  zviaže	  do	  300	  listov,	  priemer	  hrebeňa	  6	  až	  
38	  mm)	  
-‐	  Plastové	  hrebene	  (formát	  A4,	  rôzne	  farby,	  priemer	  
hrebeňa	  vhodný	  k	  zariadeniu	  na	  krúžkovú	  väzbu	  /6	  až	  38	  
mm/)	  
-‐	  Priehľadná	  fólia	  (farba	  číra	  priehľadná,	  hrúbka	  200	  µm,	  

	  
1	  ks	  
	  
	  
	  

300	  ks	  
	  
	  

300	  ks	  
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formát	  A4)	  
-‐	  Obálka	  na	  viazanie	  (kartón,	  z	  jednej	  strany	  povrchu	  
reliéfna,	  z	  druhej	  strany	  hladká-‐	  všetko	  vo	  farbe,	  rôzne	  
farby,	  formát	  A4) 

	  
300	  ks	  

Korkové	  nástenky-‐	  60	  x	  90	  cm	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  90	  x	  120	  cm	   	  

3	  ks	  
1	  ks	  

Vizitkár	  (stojan	  na	  vizitky-‐	  300	  vizitiek) 2	  ks	  
Zošívačka	  (celokovová	  s	  plastovým	  vrchným	  dielom,	  
kapacita	  náplne	  100	  spiniek	  24/6	  alebo	  150	  spiniek	  
26/6;	  kapacita	  30	  listov) 

2	  ks	  

Spinky	  do	  kancelárskych	  zošívačiek	  (6	  mm-‐	  24/6)-‐	  1	  
bal./1	  000	  ks 

15	  balení	  

Špendlíky	  s	  farebnou	  plastovou	  hlavičkou	  (1	  bal./200	  ks) 2	  balenia	  
Klasické	  kovové	  špendlíky	  (1	  bal./200	  ks) 1	  balenie	  
Lepiaca	  páska	  (priehľadná)-‐	  malé	  12	  mm	  (1	  bal./12	  ks)	  
	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  veľká	  48	  mm	  

5	  balení	  
9	  ks	  

Lep	  (tyčinka)-‐	  17	  g	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  g	  
	   	   36	  g	  

30	  ks	  
15	  ks	  
10	  ks	  

Tekuté	  lepidlo	  (1	  ks/110	  g) 10	  ks	  
Obyčajné	  ceruzky	   80	  ks	  
Obálky-‐	  C6	  (1	  bal./100	  ks)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C5	  (1	  bal./100	  ks)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C4	  

3	  balenia	  
3	  balenia	  
300	  ks	  

Kartónové	  obálky	  A4 100	  ks	  
Kartónové	  obálky	  A3 100	  ks	  
Kartónové	  obálky	  na	  CD 100	  ks	  
Obálky	  na	  CD	  s	  okienkom	  (1	  bal./100	  ks) 1	  balenie	  
Kartónové	  rozraďovače	  úzke	  (105	  x	  240	  mm,	  rôzne	  
farby)-‐	  1	  bal./100	  ks 

3	  balenia	  

Násuvné	  lišty	  (rôzne	  farby)-‐	  	   lišty	   na	   3-‐60	   strán	   (1	  
bal./50	  ks)	  
	   	   	   	   lišty	   na	   61-‐120	   strán	   (1	  

2	  balenia	  
	  

1	  balenie	  
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bal./50	  ks)	  
Stolová	  kalkulačka	  s	  8-‐miestnym	  maticovým	  displejom	  
(plastové	  tlačidlá,	  naklonený	  displej) 

2	  ks	  

Farebný	  papier	  do	  tlačiarne	  (rôzne	  farby)-‐	  1	  bal./500	  
hárkov 

5	  balení	  

Farebný	  papier	  tvrdý	  (rôzne	  farby)-‐	  1	  bal./500	  hárkov 3	  balenia	  
Organizér	  na	  zakladače	  (archívna	  škatuľa	  na	  odkladanie	  
šanónov,	  celkové	  rozmery	  580	  x	  380	  x	  290	  mm,	  rozmery	  
priečinka	  95	  x	  375	  x	  285	  mm) 

10	  ks	  

Archívna	  škatuľa	  s	  odnímateľným	  vekom	  (rozmery	  325	  x	  
280	  x	  385	  mm) 

10	  ks	  

Rýchloviazače	  závesné	  celé-‐	  plná	  predná	  strana	  
(papierové,	  rôzne	  farby,	  A4)-‐	  1	  bal./50	  ks 

2	  balenia	  

Rýchloviazače	  závesné	  polovičné-‐	  polovičná	  predná	  
strana	  (papierové,	  rôzne	  farby,	  A4)-‐	  1	  bal./50	  ks 

2	  balenia	  

Rýchloviazač	  s	  eurodierovaním	  z	  polypropylénu	  (na	  
uloženie	  dokumentov	  formátu	  A4,	  predná	  strana	  
priehľadná,	  rôzne	  farby)-‐	  1	  bal./10	  ks 

10	  balení	  

Zinkové	  spony	  (1	  bal./100	  ks	  -‐32	  mm) 3	  balenia	  
Zinkové	  spony	  (1	  bal./100	  ks-‐	  26	  mm)	   4	  balenia	  
Korekčný	  roller	  (4,2	  mm-‐	  šírka	  stopy,	  14	  m	  návin)	   9	  ks	  
Skartovacie	  zariadenie	  pre	  malé	  kancelárie	  (rez	  v	  mm-‐	  
5,8	  mm)	  

1	  ks	  

Stojan	  na	  perá	   3	  ks	  
Poznákové	  bloky	  „kocka“	  biele	  (90	  x	  90	  x	  90	  mm)-‐1	  
ks/900	  lístkov	  

8	  ks	  

Farebné	  samolepiace	  bločky	  v	  tvare	  kocky	  (75	  x	  75	  mm)-‐	  
1	  ks/400	  lístkov	  

13	  ks	  

Farebné	  úzke	  samolepiace	  záložky	  (1	  bal./5	  farieb	  x	  25	  
lístkov)	  

10	  balení	  

Flipchart	  (trojnohý)	   1	  ks	  
Flipchartový	  papier	  čistý	   4	  balenia	  
Popisovače	  na	  flipchartové	  papiere	  (1	  bal./4	  ks)	   4	  balenia	  



   
        Centrum Slniečko, n.o. 

Farská 9, 949 01 Nitra, tel./fax : 037/6522220 
IČO: 360 96 555   DIČ: 2021488293 

www.centrumslniecko.sk email : centrumslniecko@centrumslniecko.sk 
Číslo účtu: 4220203908/3100 

	  

 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ 
 

                                                                
	  	  	  
 www.fsr.gov.sk   www.esf.gov.sk 

Zvýrazňovač	  (1	  bal./6	  farieb;	  šírka	  stopy	  2,5	  mm)	   11	  balení	  
Zvýrazňovač	  (1	  bal./4	  farby;	  šírka	  stopy	  1-‐3	  mm)	   6	  balení	  
Popisovač	  (vláknový	  hrot,	  šírka	  stopy	  1	  mm)-‐	  	  
-‐	  farba	  náplne	  čierna	  
-‐	  farba	  náplne	  modrá	  	  
-‐	  farba	  náplne	  červená	  

	  
10	  ks	  
10	  ks	  
3	  ks	  

Nožnice	  (16	  cm)	   4	  ks	  
Nožnice	  (13	  cm)	   4	  ks	  
Rozšívačka	  na	  odstaňovanie	  spiniek	  veľkosti	  24/6-‐10,	  
24/6,	  26/6,	  23/6	  

2	  ks	  

Guma	   15	  ks	  
Dvojité	  strúhadlo	  na	  ceruzky	  s	  boxom	   5	  ks	  
Mechanické	  strúhadlo	   2	  ks	  
Atramentové	  pero	  (s	  gumenným	  úchytom,	  telo	  z	  PC	  
plastu,	  šírka	  stopy	  0,25	  mm,	  gulička	  0,38	  mm,	  náplň	  
modrá)	  

20	  ks	  

Písacie	  podložky	  s	  klipom	  formátu	  A4	   10	  ks	  
Drôtený	  kôš	  na	  papier	  (objem	  cca	  18	  l)	   2	  ks	  
Plánovací	  diár	  na	  rok	  2012	  (stránka	  na	  každý	  deň,	  so	  
záložkou,	  formát	  A5)	  

3	  ks	  

Laminovanie:	  	  
-‐	  Laminátor	  (do	  hrúbky	  fólie	  175	  µm,	  doba	  nahrievania	  4	  
min.,	   100%	   ochrana	   proti	   uviaznutiu	   fólie,šírka	   vstupu	  
330	  mm)	  
-‐	  Laminovacie	  fólie	  lesklé-‐	  A5	  (80	  µm)-‐	  1	  balenie/25	  ks	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  A5	  (125	  µm)-‐	  1	  balenie/25	  ks	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  A4	  (80	  µm)-‐	  1	  balenie/25	  ks	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  A4	  (125	  µm)-‐	  1	  balenie/25	  ks	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  A3	  (80	  µm)-‐	  1	  balenie/25	  ks	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  A3	  (125	  µm)-‐	  1	  balenie/25	  ks	  

	  
1	  ks	  
	  
	  

1	  balenie	  
1	  balenie	  
1	  balenie	  
1	  balenie	  
1	  balenie	  
1	  balenie	  

Mechanický	  sprej	  na	  čistenie	  obrazoviek	  (monitory,	  sklá	  
kopírovacích	  zariadení	  a	  pod.)-‐	  1	  ks/250	  ml	  

3	  ks	  

Mokré	  utierky	  balené	  v	  dóze	  s	  dispenzorom	  na	   3	  dózy	  



   
        Centrum Slniečko, n.o. 

Farská 9, 949 01 Nitra, tel./fax : 037/6522220 
IČO: 360 96 555   DIČ: 2021488293 

www.centrumslniecko.sk email : centrumslniecko@centrumslniecko.sk 
Číslo účtu: 4220203908/3100 

	  

 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ 
 

                                                                
	  	  	  
 www.fsr.gov.sk   www.esf.gov.sk 

odtrhávanie	  (na	  monitory,	  notebooky,	  akékoľvek	  
sklenené	  povrchy)-‐	  1	  dóza/100	  útržkov	  
Utierky	  s	  mikrovláknom	  (na	  odstránenie	  prachu	  
a	  odtlačkov	  prstvov	  bez	  poškrábania,	  na	  čistenie	  CD,	  
DVD,	  monitorov,	  filtrov	  a	  pod.)-‐	  1	  ks/200	  x	  200	  mm	  

5	  ks	  

Vzduchový	  čistič	  nehorľavý	  (	  na	  odstránenie	  prachu	  
a	  nečistoty	  z	  ťažko	  prístupných	  miest-‐	  klávesnice,	  vnútra	  
tlačiarní,	  počítačov	  a	  pod.)-‐	  1	  ks/430	  ml	  

2	  ks	  

Tonery:	  
-‐	  do	  CANON	  C-‐EXV40	  
-‐	  	  do	  SAMSUNG	  ML2525W	  
-‐	  do	  SAMSUNG	  ML	  1640	  
-‐	  do	  CANON	  iR1022A	  

	  
4	  ks	  
4	  ks	  
2	  ks	  
4	  ks	  

Evidenčné	  tlačivá:	  
-‐	  Priepustka	  z	  budovy	  (1	  ks/100	  hárkov;	  A7)	  
-‐	  Dovolenka	  (1	  ks/100	  hárkov;	  A6)	  

	  
1	  ks	  
1	  ks	  

Podací	  lístok	  (1	  ks/100	  hárkov;	  A6)	   1	  ks	  
 
 

4.Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Základným kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je celková cena zákazky.  

 

5.Podmienky účasti uchádzačov 
- predloženie kópie dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky   

 

6.Lehota a podmienky predkladania cenových ponúk 
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 20.1.2012. 
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Ponuku doručiť poštou alebo osobne na adresu:  Centrum Slniečko, n.o.,  

        P.O.Box 17 F,   

        Farská 9,  

        949 01 Nitra  

Cenové ponuky sa predkladájú v slovenskom jazyku. 

Cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu, celkovú cenu a všetky ceny musia 

byť uvádzané v € vrátane DPH. 

 

Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne opečiatkovanú 

v obálke na vyššie uvedenú adresu. Obálka musí byť označená „Neotvárať“ 

a názvom zákazky „Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- kancelársky 

materiál “. 

 

Ďalšie informácie: 
Predmet zákazky- kancelársky materiál bude dodaný v dvoch častiach (1. časť v 

priebehu mesiaca február 2012 a 2. časť predmetu zákazky v priebehu mesiaca 

september 2012). Vybraný dodávateľ sa zaviaže, že ceny uvedené v predloženej 

cenovej ponuke budú rovnaké i pri dodaní 2.časti predmetu zákazky. 

 

 

 

4.1.2012, Nitra       Mgr. Mariana Kováčová 

            štatutárny zástupca 
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