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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Sirôtka 
IČO: 35570211 
Kontaktná osoba: Justína Hajašová 
Sídlo: Trebišov 
Adresa: Dobrovoľnícka 398/11, 075 01  Trebišov 
Pobočka: ul. Sovietskej armády 202, 076 03  Hraň 
Telefón: 0917 707 486 
Elektronická pošta: sirotka@centrum.sk 
 

2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Dodanie tovaru v rámci implementácie projektu „Podpora rómskej komunity za účelom  
zvyšovania osobných zručností“, konkrétne: 

Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál -  CPV: 30100000-0 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

    Popis tovaru: 

Predmet obstarávania Špecifikácia predmetu obstarávania 
toner  čierny,  C436a (HP LASEJ JET M1522nf)  
toner  čierny,  (BROTHER DCP-7055) 
poradač pákový  šanón formátu A4 s pákovou mechanikou a šírkou chrbta 8 

cm, čierny, tvrdého kartónu potiahnutého PP fóliou, čierny 
poradač pákový  šanón formátu A4 s pákovou mechanikou a šírkou chrbta 8 

cm, čierny, tvrdého kartónu potiahnutého PP fóliou, modrý 
Kancelársky papier A4, 80 g/m², krabica 5 x 500 listov 
obálka C6 (114x162 mm), samolepiaca 

obálka  DL (110 x 220 mm), samolepiaca 

obálka B4 (250 x 353 mm), samolepiaca s páskou, biele 

obálka  C5 (162 x 229 mm) samolepiaca 

spony na papier zinkové  50mm, 75 ks v balení  
spony na papier  zinkové  28mm, 100 ks v balení  
špendlíky kancelárske špendlíky, poniklovaná povrchová úprava, bez 

farebnej hlavičky, balenie 200 ks. 
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euroobaly euroobaly, A4, otvor zhora, eurodierovanie, povrch lesklý, 
mikróny min. 50-60,  100 ks v balení  

CD – R prepisovateľné médiá CD-RW, kapacita 700 MB, 10 ks v 
balení  

obal na CD transparentný na 1 CD, polypropylén 
Box na CD na 28 CD, transparentný,  
USB  8 GB 
závesný rýchloviazač závesný, gramáž- 200g, A4 , čierny 
pero guličkové pero v plastovo kovovom prevedení, náplň modrá  
samolepiace záložky nepriehľadné, viacfarebné, 4 x 50 samolepiacich záložiek v 

balení 
poznámkové bločky  nelepené, biele, 85x85x40 
poznámková kocka točená, color, 85x85x50 
poznámkový blok  A4, linajkový, 70 listov, s kovovou špirálou po dlhšej strane 

a otvormi na zakladanie do šanónov  
fotopapier formát A4, 140g/m², 100 ks v balení 
fotopapier formát 10x15 cm, 175 g/m², stredne lesklý, 100 ks v balení 
nástenka korková, 90x120 cm, jednostranná, drevený rám 
pravítko dlhé, 30 cm 
lepidlo Lepiaca tyčinka 36 g, na papier, kartón, foto 
korekčný roller korekčná páska s aplikačným hrotom, otočeným o 90 ° oproti 

bežným korektorom, vhodná pre všetky bežné druhy papierov 
a fólií,  nanesený korekčný film je suchý a umožňuje okamžité 
písanie,  pri kopírovaní nezanecháva tmavé okraje a tiene, 
šírka stopy 4,2 mm , dĺžka pásky 8,5 m 

zvýrazňovač celofarebný, zrezaný hrot so šírkou stopy 1-5 mm, sada 4 
farieb 

popisovač na CD, DVD permanentný, okrúhly hrot, v sade 4 štandardných farieb 
škatule na poštové zásielky, trojvrstvový hnedo-hnedý kartón, 300 x 

300x300 
lepiaca páska transparentná 50 mm x10 m  
lepiaca páska transparentná 15 mm x10 m, 10 ks v balení 
nožnice na strihanie papiera, kartónu, 21 cm, strihacia časť 

z nehrdzavejúcej ocele 
farba do pečiatky čierna, 25 ml 
predlžovací prívod 5 m, 4 zásuvky 
kalkulačka 12 miestny displej, základné funkcie, pamäť, krok späť, 

140x105x20 mm 
Toaletný papier dvojvrstvový, návin 21m, biely, 24 roliek v bal. 
Mydlo Tekuté, antibakteriálne, s pumpičkou, 300 ml 
Utierky Papierové, dvojvrstvové, návin 50 m 
Vrecia na odpad so zaťahovacou páskou, 60 l,  
 
 
Doprava, dodanie do miesta určenia vrátane ostatných nákladov súvisiacich s dodávkou 
predmetu zákazky je súčasťou obstarávacej ceny. 
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4. DOBA POSKYTOVANIA  
október  2012 – jún 2013 
 

5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 
 
Predmet obstarávania Špecifikácia predmetu obstarávania Množstvo 
toner  čierny,  C436a (HP LASEJ JET M1522nf) 10 ks 
toner  čierny,  (BROTHER DCP-7055) 5 ks 

poradač pákový  šanón formátu A4 s pákovou mechanikou a šírkou 
chrbta 8 cm, čierny, tvrdého kartónu potiahnutého PP 
fóliou, čierny 

25 ks 

poradač pákový  šanón formátu A4 s pákovou mechanikou a šírkou 
chrbta 8 cm, čierny, tvrdého kartónu potiahnutého PP 
fóliou, modrý 

20 ks 

Kancelársky papier A4, 80 g/m²,   krabica 5 x 500 listov 22  krabíc 
obálka C6 (114x162 mm), samolepiaca 30 ks 

obálka  DL (110 x 220 mm), samolepiaca 30 ks 

obálka B4 (250 x 353 mm), samolepiaca s páskou, biele 30 ks 

obálka  C5 (162 x 229 mm) samolepiaca 30 ks 

spony na papier zinkové  50mm, 75 ks v balení  5 balení 

spony na papier  zinkové  28mm, 100 ks v balení  5 balení 

špendlíky kovové, bez farebnej hlavičky kancelárske špendlíky, 
poniklovaná povrchová úprava, bez farebnej hlavičky, 
balenie 200 ks 

4 balení 

euroobaly euroobaly, A4, otvor zhora, eurodierovanie, povrch 
lesklý,  mikróny min. 50-60,100 ks v balení 

15 balení 

CD – R prepisovateľné médiá CD-RW, kapacita 700 MB, 10 ks 
v balení  

4 balenia 

obal na CD transparentný na 1 CD, polypropylén 40 ks 
Box na CD na 28 CD, transparentný,  2 balenia 
USB  8 GB 3 ks 
závesný rýchloviazač závesný, gramáž- 200g, A4 , čierny 120 ks 
pero guličkové pero v plastovo kovovom prevedení, náplň 

modrá  
20 ks 

samolepiace záložky nepriehľadné, viacfarebné, 4 x 50 samolepiacich 
záložiek v balení 

2 balenia 

poznámkové bločky  nelepené, biele, 85x85x40 3 ks 
poznámková kocka točená, color, 85x85x50 3 ks 
poznámkový blok  A4, linajkový, 70 listov, s kovovou špirálou po dlhšej 6 ks 



Výzva na predloženie cenovej ponuky  k zákazke s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov 
	  

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

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Podpora rómskej komunity za účelom  zvyšovania osobných zručností“, ITMS kód: 
27120230129, číslo výzvy: OPZaSI-FSR-2010/2.2/04 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
	  

strane a otvormi na zakladanie do šanónov  
fotopapier formát A4, 140g/m², 100 ks v balení 2 balenia 
fotopapier formát 10x15 cm, 175 g/m², stredne lesklý, 100 ks v 

balení 
3 balenia 

nástenka korková, 90x120 cm, jednostranná, drevený rám 3 ks 
ceruzka grafitová, tvrdosti HP, s gumou 30 ks 
pravítko dlhé, 30 cm 3 ks 
lepidlo Lepiaca tyčinka 36 g, na papier, kartón, foto 5 ks 
korekčný roller korekčná páska s aplikačným hrotom, otočeným o 90 ° 

oproti bežným korektorom, vhodná pre všetky bežné 
druhy papierov a fólií,  nanesený korekčný film je suchý 
a umožňuje okamžité písanie,  pri kopírovaní 
nezanecháva tmavé okraje a tiene, šírka stopy 4,2 mm , 
dĺžka pásky 8,5 m 

5 ks 

zvýrazňovač celofarebný, zrezaný hrot so šírkou stopy 1-5 mm, sada 
4 farieb 

5 sád 

popisovač na CD, DVD permanentný, okrúhly hrot, v sade 4 štandardných farieb 5 sád 
škatule na poštové zásielky, trojvrstvový hnedo-hnedý kartón, 

300 x 300x300 
10 ks 

lepiaca páska transparentná 50 mm x10 m  5 ks 
lepiaca páska transparentná 15 mm x10 m, 10 ks v balení 5 ks 
nožnice na strihanie papiera, kartónu, 21 cm, strihacia časť 

z nehrdzavejúcej ocele 
3 ks 

farba do pečiatky čierna 2 ks 
predlžovací prívod 5 m, 4 zásuvky 2 ks 
kalkulačka 12 miestny displej, základné funkcie, pamäť, krok späť, 

140x105x20 mm 
3 ks 

Toaletný papier dvojvrstvový, návin 21m, biely, 24 roliek v bal. 2 balenia 
Mydlo Tekuté, antibakteriálne, s pumpičkou, 300 ml 5 ks 
Utierky Papierové, dvojvrstvové, návin 50 m, 2 ks v balení 6 balení 
Vrecia na odpad so zaťahovacou páskou, 60 l, 20 ks v balení 5 balení 
 
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Hraň (pobočka organizácie),  
 
7. POČET MIEST 
0 
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 
Na celý predmet zákazky. 
 
9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
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Neumožňuje sa. 
 
10. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY 
S NÍZKOU HODNOTOU 
Predmetom ponuky je predloženie: 

- Celkovej hodnoty služby v EUR 
 
Hodnota zákazy bola určená za náklade priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu 
„Podpora rómskej komunity za účelom  zvyšovania osobných zručností“ v položkách 633006 
materiál všeobecný, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SO/RO FSR, registrovanej pod ITMS kódom: 
27120230129. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je max. vo výške: 1 802,92 eur bez DPH 
Lehota viazanosti ponúk do: 30. 11. 2012  
 
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 tovar 

 
13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese: 
Sirôtka 
Justína Hajašová 
ul. Sovietskej armády 202 
076 03 Hraň 
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Obálku s ponukou je potrebné označiť  nasledovným: adresa verejného obstarávateľa, adresa 
uchádzača, označenie, „Kancelársky spotrebný tovar – NEOTVÁRAŤ“. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 18. 10. 2012 do 12.00 hod. Tento termín je 
konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať 
elektronicky ani faxom. 
 
14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
Dátum: 18. 10. 2012 
Miesto: Sirôtka, ul. Sovietskej armády, Hraň (pobočka organizácie) 
Čas: 13.00 hod. 
 
V Trebišove, 02. 10. 2012 
 
Spracovala: Justína Hajašová 
 
Za obstarávateľa: Justína Hajašová, riaditeľka občianskeho združenia 


