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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Kancelárske potreby“ 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. ⃰) 

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 2.500€, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. ⃰) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu zastupca@pscentrum.sk, alebo osobne 
v uzatvorenej obálke s označením: „Kancelárske potreby“ do podateľne verejného obstarávateľa 
v termíne do 28.02.2018 do 12,00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu 
dodania. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá Vám bude následne doručená.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

           Mgr.Beáta Horváthová v.r. 

                                                                                                          Riaditeľka PSC 
 
 
 
 
 
 
*) nehodiace sa škrtnite 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky / súťažné podklady 
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Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117, PHZ z účtovníctva v r.2017) 

 

„Kancelárske potreby“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM 

IČO:  31996361 

tel.:  +421 948 352 439 

e-mail:  zastupca@pscentrum.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Kancelárske potreby“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 
Podrobný popis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte exe.  

Uchádzač vyplní iba červeno vyznačenú časť (cena s DPH/MJ) 

4. Miesto dodania: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2 , 04 001 Košice 

5. Jazyk ponuky: slovenský 

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

  30190000-7 Rôzne kancelárske potreby Tovar      

p.č. druh tovaru počet MJ cena s DPH/MJ 
cena celkom s 
DPH 

1 akrylové farby 12ks 2 ks     

2 batérie nabíjateľné AA 1bal/ 4ks 3 bal     

3 Ceruzky HB 35 ks     

4 Cestovný príkaz A4 SEVT 30 132 8 2 blok     

5 Cestovný príkaz A5 SEVT 30 133 8 2 blok     

6 Verbatim CD-R 700MB 52x, 25ks 1 bal     

7 dovolenkový lístok 1bal/100ks, SEVT 30 1389 15 bal     

8 diplom športový motív 50 ks     

9 diplom pre deti-neutrálny motív 50 ks     

10 dosky s klipom 20 ks     

11 dosky tvrdé so šnurkami 16 ks     

12 euroobály 1bal/100ks 65 ks     

13 farbičky sada 12 ks 13 bal     

14 farebný papier A4 5 farieb-pastelové 10 bal     

15 farebný výkres A4 MIX farieb 5 bal     

16 fixa 12-24 ks 2 bal     

17 fixa čierna hrubá 10 ks     

18 fixa čierna tenká 10 ks     

19 fixy na magnetickú tabulu -sada 4 farieb 3 bal     

20 gumový obrus 90*130cm 4 ks     

21 hubka na flipchartovú tabuľu 3 ks     

22 kalkulačka 4 ks     

23 kniha došlých faktúr SEVT 30 913 9 3 ks     

24 kniha odoslaných faktúr SEVT 30 914 9 3 ks     

25 kniha jázd SEVT 06 200 0  1bal/50listov 2 ks     

26 kopírovací papier 50ks/bal 2 bal     

27 korektor PRITT 2,4/14mm 26 ks     

28 korektor PRITT 2,4/14mm-náhradná náplň 20 ks     

29 korková nástenka 120*90cm 2 ks     

30 kancelársky kôš drôtený 2 ks     

31 kružidlo 6 ks     

32 laminovačka pre formát A4-A3 1 ks     

33 lepiaca páska 19mm 19 ks     

34 lepiaca páska 24mm 15 ks     

35 lepiaca páska obojstranná 7 ks     

36 lepidlo tyčinkové Pritt 15g 34 ks     

37 lepidlo Herkules 10 ks     

38 mapa s chlopňami a gumičkou 5 ks     

39 mapa bez chlopní 70 ks     

40 mapa s chlopňami-žltá 35 ks     

41 nožnice 10 ks     

42 obálky samolepiace B4  100ks bal.(A4) 10 bal     



43 obálky samolepiace C5 100ks bal.(stredné) 5 bal     

44 obálky samolepiace C6 100ksbal. (malé) 25 bal     

45 obálky s doručenkou A4 1bal/100ks 1 bal     

46 obálky s doručenkou A5 1bal/100ks ŠEVT 15/OLB/2005 1 bal     

47 obálky s doručenkou A6 1bal/100ks ŠEVT 7/OLB/2010 1 bal     

48 odspinkovač 4 ks   

49 omaľovánky-pre rôzny vek 15 ks   

50 paleta na farby 5 ks     

51 papier farebný MIX farieb-pastel 1 bal     

52 pero spko S011299112 1bal/12ks 10 bal     

53 pero gélové modré 15 ks     

54 perá farebné-sada 6 bal     

55 perá modré 1bal/12ks 10 bal     

56 perá červené 15 ks     

57 pero gumovacie modré 5 ks     

58 pero gumovacie-náhradná náplň 15 ks     

59 pero glitrové-sada 5 bal     

60 poznámkové samolepiace bločky -malé 10 ks     

61 poznámkové samolep.bločky -veľké 100 ks     

62 príjmový PD sevt 30 901 0 4 blok     

63 priepustka 1bal/100ks ŠEVT 039 5 bal     

64 predvolanie Ševt 01 021 1b 100 ks     

65 Psychiatrický chorobopis ŠEVT 14 760 0 200 ks     

66 razítkova farba modrá 4 ks     

67 Rezačka kotúčová A3 2 ks     

68 rýchloviazač PVC farebno- priesvitný 25 ks     

69 rýchloviazač PVC farebno- priesvitný závesný 80 ks     

70 rýchloviazač papierový závesný 30 ks     

71 sada štetcov-ploché 10 bal     

72 Samolepiace bločky 4-farebné 15 bal     

73 samolepiace štítky stredne veľké v kotúči 3 ks     

74 Poznámkový blok A4 20 ks     

75 Poznámkový blok  A5 10 ks     

76 Spinací strojček 3 ks     

77 spinky do spinkovača 40 bal     

78 spisové spony malé 33mm 28 bal     

79 spisové spony veľké 8mm 14 bal     

80 spisový obal 1bal/20ks, SEVT 01 029 0b 30 bal     

81 spisový obal 1bal/20ks, SEVT 01 029 2b 5 bal     

82 strojček dierovací s lištou 2 ks     

83 stojan drôtený na obálky-čierny 1 ks     

84 strúhatko na farbičky so zásobníkom 10 ks     

85 šanóny hrubé 8cm čierny 20 ks     

86 šanóny hrubé 8cm modrý 35 ks     

87 šanóny hrubé 8cm červený 12 ks     

88 šanóny úzke 5,5cm 54 ks     

89 špendlíky 100ks/bal. 8 bal     



90 Výdavkový PD ŠEVT 30 902 3 4 blok     

91 výkresy A4 100ks/bal 2 bal     

92 výkresy A3  50 ks     

93 výkres A1 20 ks     

94 výkres A2 20 ks     

95 výmenný lístok 1/100ks, ŠEVT 14 102 1 2  bal     

96 závesné dosky s bočnicami 50ks/bal 2 bal     

97 zdravotný záznam ŠEVT 14 001 0 200 ks     

98 zošity A4 tvrdé linajk. 19 ks     

99 zošity A5 tvrdé linajk. 4 ks     

100 zošit A4 linajkový č.444 4 ks     

101 zošit A5 linajkový č.544 4 ks     

102 Zvýrazňovače – sada 4 ks 20 ks     

103 žiadanka na prepravu ŚEVT 30 601 9 3 ks     

104 Xerox papier A4,80g (5 x 500 listov) 40 bal     

 SPOLU:         

 
 
 * položka č.96 – viď príloha obrázok     
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Príloha č. 5 

Príloha č. 6 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

Predmet zákazky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Druh predmetu zákazky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa 
sídla alebo miesta podnikania) 

Trhová cena 
v EUR s DPH 

Trhová cena 
v EUR bez DPH 

Kontaktná osoba č. 
tel. (v prípade tel. 

oslovenia) 

Dátum 
spracovania 

Poznámka (Spôsob 

vykonania prieskumu 
- telefonicky, 

osobne, mailom, 
internet) 

Poradie 

1.       mailom  

2.       internet  

3.       telefonicky  

Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH): xxxx € (resp. od – do) 

Identifikácia vybraného dodávateľa:   ponuka č. x 

Zdôvodnenie výberu: 

 Najnižšia cena ⃰) 

 Celkové náklady na obstaranie, (ak nebola vybraná najnižšia cena) ⃰) 

 Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) ⃰) 

Zoznam dokladov: doklady o oprávnení realizovať predmet zákazky 

Navrhnutý spôsob zadania zákazky: 

 zmluva a následná fakturácia ⃰) 

 objednávka a následná fakturácia ⃰) 

 úhrada v hotovosti ⃰) 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú pravdivé. 

 ................................    ...............................     

Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec:  meno, priezvisko a funkcia,    podpis      dátum 
⃰) nehodiace sa škrtnite 

Prílohy: Cenové ponuky 
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Príloha č. 7 

Identifikácia VO 
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK 
 

s cenou nad 5.000.- €  za x. štvrťrok 201x v súlade s § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
 

P. č. Predmet zákazky Zmluvná cena (v € DPH) Dodávateľ  

1.  

  

    

2.  

 

  
 

3.  

 

  
 

4.  

 

  
 

 

Poznámky: 

Platí pre cenu zákazky vrátane DPH, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5.000 € /rok alebo 
počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. 

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo 
nákup v hotovosti. 


