
                                  

 

 

 

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 
M o k r o h á j s k a    c e s t a  3,  845 12  B r a t i s l a v a 

                                                                                                  
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, ďalej len  
                                     „GAUDEAMUS – ZKR“ 
IČO:  00603287     
DIČ: 2020919098    
Sídlo organizácie: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava     
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková  
Telefón: 0918 465566  
E-mail: buckova@mokrohajska.sk     
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 

 
2. Predmet zákazky: Kancelárske potreby, tonery, cartridge 
 
3. Opis predmetu zákazky:  
 

NÁZOV jednotka množstvo 
cena 

s DPH/ks 

spolu s 
DPH 

Papier Xerox A4 80g/m2, biely, 500 listov, Technické parametre: 
belosť CIE 146, opacita (nepriehľadnosť) 90%, drsnosť 200±50 
ml/min., hrúbka 106 mic. 

ks 
250   

Toner Canon CRG 728 ks 3   

Toner Canon CRG 716 blac ks 2   

Toner Canon CRG725 (CRG-725 ks 40   

Cartridge HP 650 - color ks 7   

Toner Canon CRG 716 yellow ks 1   

Toner Canon CRG 716 magenta ks 3   

Toner Canon CRG 716 cyan ks 1   

Toner HP CF350A black ks 5   

Toner HP CF352A yelow ks 4   

Toner HP CF351A cyan ks 3   

Toner HP CF353A magenta ks 3   

Cartridge HP 650 - black ks 5   

Bielitko corector, rozmer 4,2mm, návin 14m ks 20   

Samolepiace záložky neónové, index potlačou šípky, šírka 
indexu=121,5mm, balenie = 5 farieb po 25 listov 

ks 
30   

Euroobaly A4 hladký, lesklý priesvitný 40ML/100ks/ bal ks 30   

Mapa A4 ROC-PRES ks 50   

Mapa odkladacia PRESPAN A4 50ks/bal. ks 100   

Mapa 253 s tromi ušami ekonomik 50ks/bal modrá ks 200   

Guľôčkové pero s farebným gumeným úchytom, farba rôzna, 
modrá náplň 

ks 
100   

Šanón celoplastový pákový formát A4 so šírkou 40 mm, farba ks 20   
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modrý 

Šanón celoplastový pákový formát A4 so šírkou 80 mm, farba 
modrý 

ks 
100   

Fólia laminátovacia 65x95cm 100mikrónová priesvitná 
(100ks/bal) 

ks 
40   

Diár pracovný rok 2020, 288 listov, Veľkosť: 143x205, ks 10   

Týždenný stolový kalendár na rok 2020 s radením dní do riadkov. 
Slovenský kalendár s menami. Formát: 297 x 140 mm, rozsah 64 
strán. Špirálová väzba obrázok na strane (vysoké tatry, 
Slovensko, kuchárka,...) 

ks 

40   

Zošit linajkový, formát A4, tvrdé dosky, 100listov ks 20   

Zošit linajkový, formát A5, tvrdé dosky, 100listov ks 20   

Spony listové 100ks/krabička ks 20   

Obálky C5 samolepiaca, biela farba ks 1000   

Obálky C6 samolepiaca, biela farba ks 1000   

Obálky B4 samolepiaca, biela farba ks 100   

Dovolenka - tlačivo ks 15   

Priepustka z budovy - tlačivo ks 10   

Dosky so šnúrkami A4 ks 50   

Spolu:     

 
Funkcia 
 

 Dodávka originálnych tonerov od výrobcu zariadenia. 
 Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných 

náplní (tonery, cartridge. 
 
Osobitné požiadavky 
 

 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
 Požadujeme zadať jednotkovú cenu za tovar zaokrúhlenú maximálne na dve 

desatinné miesta.  
 Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH. 
 Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na 

základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s 
DPH. 

 Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v súlade s platnými 
hygienickými predpismi. 

 Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, na 
základe objednávok, zadaných e-mailom, podľa potrieb kupujúceho, pričom 
množstvá odobratého tovaru si určí kupujúci. Predpokladané obdobie 
uskutočnenia zákazky je 12 mesiacov. 

 Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru, ako ani uvedenými 
druhmi tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo 
vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo bude spresňované, podľa 
aktuálnych potrieb kupujúceho. 
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 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj 
skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky 
kupujúceho. 

 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 8 pracovných dní od 
doručenia mailovej objednávky a to vždy maximálne do 13,00 hodiny. 

 Dodávaný tovar nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby. 
 Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zákazky v čase 

jeho dodania spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky podľa platných noriem. 
 Faktúry sú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Faktúry musia 

obsahovať náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musia byť dodacie listy o 
dodanom predmete – príslušnom množstve tovaru v príslušnom fakturovanom 
mesiaci a preberacie protokoly potvrdené zástupcami oboch strán. 

 Kupujúci preddavky ani zálohy neposkytuje. 
 Dodávateľ oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 

predmetu zákazky a riešenia prípadných reklamácií. 
 Ceny jednotlivých druhov tovarov predmetu plnenia platia pre 12 mesačné 

obdobie. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených 
s dodaním tovaru do miesta plnenia. K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny 
sadzby DPH alebo iných administratívnych opatrení štátu, alebo v prípade zmeny 
ceny smerom nadol. 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar 
neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim telefonicky žiadosť o nápravu. 

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 

30192000-1 - Kancelárske potreby  
30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie 
30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky 
30125100-2 - Tonerové náplne 
30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 657,- EUR s DPH 
 
6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu GAUDEAMUS – ZKR. GAUDEAMUS – ZKR neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

 
7. Zverejnenie výzvy: 13. 5. 2019 na webovej stránke GAUDEAMUS - ZKR 
 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mokrohájska cesta 3, 845 12 

Bratislava. Dodanie predmetu zákazky bude od 30. 5. 2019 do 30. 5. 2020.  

9. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 
 
10. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 
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11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): Kontaktné údaje uchádzača 

(názov, adresa, kontaktná osoba – telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH na 
kancelárske potreby, tonery, cartridge vrátane dopravy. 
 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH 
 
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky môžu byť zasielané poštou na 

adresu zariadenia, mailom na buckova@mokrohajska.sk, prípadne osobne (Ing. Jana 
Bučková) do 27. 5. 2019 do 11,00 hod. 

 
14. Vyhodnotenie ponúk: 27. 5. 2019 o 13,15 hod. 
 
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude 

zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky. 
 
16. Doplňujúce informácie: Ak úspešný uchádzač nepotvrdí objednávku GAUDEAMUS 

– ZKR z vlastného rozhodnutia, GAUDEAMUS - ZKR má právo vystaviť 
objednávku uchádzačovi, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.  

 
 
V Bratislave  13. 5. 2019 
 
                                                                                   PhDr. Štefan Tvarožek  
                                                                             riaditeľ,  GAUDEAMUS - ZKR 


