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A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov 
 

Časť I. Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

1.1 Verejný obstarávateľ:  
 
Názov:  Výskumný ústav dopravný, a.s. 
Adresa:  Veľký diel 3323, 010 08  Žilina 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 
IČO:    36402672 
DIČ:    2020099785 
IČ DPH:   SK2020099785  
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Scheber 
Telefón:  041/5686322 
E-mail:   scheber@vud.sk 
Internet:  www.vud.sk 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., Žilina 
Číslo účtu:  63631-432/0200 
IBAN:   SK34 0200 0000 0000 6363 1432 
Zapísaný v:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 

10321/L 
 

2. Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a 
kancelárskych potrieb pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 
26220220183 a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 
26220220184. 

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):  

 30125100-2 Tonerové náplne 

 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 

 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 

 30237310-5       Doplnkové náplne do tlačiarní 

 30192000-1 Kancelárske potreby 
2.3 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 23.000,00 Eur bez DPH  

V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky si verejný obstarávateľ vyhradzuje 
právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie.  

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto 
súťažných podkladov.  
 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky.  
 

4. Variantné riešenie 

4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky.  
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4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  
 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

5.1 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 
010 08  Žilina.  

5.2 Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky alebo termín ukončenia 
dodávky: predpokladaná lehota dodania tovarov je do 3 pracovných dní od prijatia 
objednávky kupujúceho. 
 

6. Zdroj finančných prostriedkov 

6.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohu.  

6.2 Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia.  
 

7. Typ zákazky (Rámcová zmluva) 

7.1 Zákazka na dodanie tovaru, uzavretej na základe § 3 ods. 2 ZoVO na dobu určitú, s plnením 
predmetu zákazky do skončenia platnosti zmluvy od podpisu zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.  

7.2 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe podlimitnej zákazky Rámcovú zmluvu. Následne 
budú  uchádzačovi zasielané objednávky.  

7.3 Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť 
B.1 „Opis predmetu zákazky“ a B.2 „Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ 
týchto súťažných podkladov (Rámcová zmluva).  
 

8. Lehota viazanosti ponuky 

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.  

8.2 Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31.08.2015.  
8.3 V prípade, ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa a začaté 

konanie o námietkach bude mať podľa ZoVO odkladný účinok na konanie verejného 
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred 
uzavretím zmluvy podľa ZoVO a Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o 
predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa 
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  

8.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.3 súťažných podkladov.  
 

Časť II. Komunikácia a vysvetlenie 

 
9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi 

9.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len 
„komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a žiadosti o účasť a 
zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto 
nesmie preskúmavať obsah týchto dokumentov pred uplynutím lehoty určenej na ich 
predloženie (t.j. lehoty na predkladanie ponúk).  
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9.2 Komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi možno 
uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky alebo telefonicky alebo ich 
kombináciou.  

9.3 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 
dôverné, ktoré mu záujemcovia/uchádzači poskytli. Informácie označené ako dôverné sú 
najmä obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.  

9.4 Pri komunikácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená 
pravosť (podaných a doručených dokumentov elektronicky alebo ich kombináciou), 
záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej forme poštou na adresu verejného 
obstarávateľa podľa bodu 1.1 týchto súťažných podkladov, alebo osobne verejnému 
obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov, a to najneskôr 
do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov elektronicky alebo ich kombináciou.  

9.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov v dokumentoch odoslaných 
záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je 
zaručená ich pravosť (podaných a doručených elektronicky alebo ich kombináciou) a údajov 
v dokumentoch vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme 
podľa bodu 9.4 tejto časti súťažných podkladov (teda doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania/poskytnutia týchto údajov elektronicky 
alebo ich kombináciou) je rozhodujúca písomná forma.  

9.6 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorými doručením sa 
spája plynutie lehôt, použijú sa primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných 
rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  
 

10. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 

10.1 V prípade nejasnosti alebo potreby objasnenia súťažných podkladoch, inej sprievodnej 
dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať písomne / e-mailom o ich 
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na verejné obstarávanie.  

 
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Scheber 
Tel.: +421 41 56 86 322 
E-mail: scheber@vud.sk 
Na adrese:  
Výskumný ústav dopravný, a.s., 
Veľký Diel 3323 
010 08  Žilina 
 

10.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk  

10.3 Odpoveď na každú požiadavku o objasnenie súťažných podkladov, o vysvetlenie súťažných 
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, predloženú zo strany záujemcu 
podľa bodu 10.2 tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ oznámi všetkým 
zainteresovaným záujemcom bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom.  

10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní 
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pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s 
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.  
 

11. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

11.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 
 

Časť III. Príprava ponuky 

 
12. Vyhotovenie ponuky a obsah ponuky 

12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je 
pre fyzickú osobu čitateľný.  

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené 
kópie, pokiaľ nie je určené inak.  

12.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky boli parafované osobou 
alebo osobami podpisujúcimi ponuku, aby bola ponuka zviazaná bez možnosti svojvoľnej 
výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená 
špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou 
uchádzača, rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením 
páskou a opatrený pečiatkou uchádzača) a aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval 
vzostupne arabskými číslicami.  

12.4 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 
dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom 
médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, 
predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku 
pečiatky. Naskenované časti ponuky nemôžu obsahovať informácie obsahujúce osobné 
údaje a informácie dôverné.  

12.5 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na 
tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. 
Za dôverné informácie je na účely ZoVO možné označiť výhradne technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu 
ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia ZoVO, 
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a 
iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu 
zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZoVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv 
podľa osobitného predpisu.  

12.6 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v samostatných obálkach:  
12.6.1 Samostatný obal č. 1 - Časť označená ako „OSTATNÉ“ . Táto časť musí obsahovať 

nasledovné dokumenty:  
  

 identifikácia uchádzača (vyplnená Príloha č. 1 SP). V prípade skupiny 
poskytovateľov jasné označenie lídra t.j. splnomocnenca skupiny 
poskytovateľov, (ak relevantné),  
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 obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov s 
číslom strany, kde sa predmetný dokument nachádza 

 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
v ponuke (podpísané oprávnenou osobou podľa bodu 9. 2)  

 vyhlásenie  uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 
obstarávateľom (podpísané oprávnenou osobou podľa bodu 9. 2)  

 vyplnenú technickú špecifikáciu ponuky podľa časti B.1 („Opis predmetu 
zákazky“), bez uvedenia cien 

 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti 

A.2 súťažných podkladov,  

 doplnený návrh Rámcovej dohody (v časti B.2 „Obchodné podmienky“), 
vrátane jej prílohy č.1 („Špecifikácia a ceny tovaru“) bez uvedenia 
ponukových cien 

 v prípade skupiny poskytovateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z 
členov skupiny (lídra skupiny poskytovateľov), ktorý bude oprávnený konať v 
mene všetkých členov skupiny poskytovateľov a prijímať pokyny v tomto 
verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny pre prípad 
prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese 
plnenia zmluvy. Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena 
skupiny, 

 pamäťové médium s naskenovanými časťami ponuky „OSTATNÉ“ a v súlade 
s bodom 12.4. 

 
Časť označená ako „OSTATNÉ“ nemôže obsahovať žiadnu informáciu o cene alebo 
akomkoľvek inom kritériu podľa návrhu na plnenie kritérií.  
 

12.6.2 Samostatný obal č. 2 – Časť označená ako „KRITÉRIÁ“ :  

 vyplnený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ – Príloha č. 2 SP 
podľa časti A.3 („Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“) 
týchto súťažných podkladov 

 doplnený návrh Rámcovej dohody (v časti B.2 „Obchodné podmienky“), 
vrátane jej prílohy č.1 („Špecifikácia a ceny tovaru“), s uvedením 
ponukových cien 

 pamäťové médium s naskenovanými časťami ponuky „KRITÉRIÁ“ v súlade s 
bodom 12.4 .  

12.7 Verejný obstarávateľ odporúča, aby časti ponuky „OSTATNÉ“ a „KRITÉRIÁ“ boli predložené 
v dvoch vyhotoveniach:  

 jedno originálne vyhotovenie  

 druhé vyhotovenie danej časti ponuky na pamäťovom médiu (naskenovaná časť 
ponuky „OSTATNÉ“, „KRITÉRIÁ“) 

12.8 Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, t.j. štatutárnym 
orgánom uchádzača/členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou 
na konanie v mene uchádzača, v zmysle platnej legislatívy/v súlade s obchodným 
registrom/živnostenským registrom resp. iným príslušným registrom v zmysle právnej 
úpravy v krajine sídla uchádzača. V prípade podpisovania osoby splnomocnenej žiadame 
predloženie originál alebo notársky overeného plnomocenstva.  



 
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 
 

 
Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku na predmet: 

„Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb“ 
10 

 
 

12.9 V prípade skupiny poskytovateľov – verejný obstarávateľ odporúča vystaviť plnú moc pre 
jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného 
obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a 
konať v mene všetkých ostatných členov skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny. Ponuku podpíše osoba oprávnená, t.j. 
splnomocnená na konanie v mene skupiny poskytovateľov. 
 

13. Jazyk ponuky 

13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).  

13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyku (t.j. do slovenského jazyka).  
 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

14.2 Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, 
výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.  

14.3 Navrhovaná celková cena podľa bodu 14.2 tejto časti súťažných podkladov musí obsahovať 
cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v časti B.1 „Opis 
predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.  

14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH  

14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.  
 

15. Zábezpeka ponuky 

15.1 Zábezpeka ponuky v zmysle zákona  sa nevyžaduje. 
 

16. Náklady na ponuku 

16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote 
na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty 
viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. 
Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 

 
Časť IV. Predkladanie ponuky 

 

17. Požiadavky verejného obstarávateľa 

17.1 Verejný obstarávateľ si uplatňuje požiadavky v súlade s § 39 ZoVO.  
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18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

18.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb (skupina 
poskytovateľov) vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina 
poskytovateľov utvorená na dodanie tovaru, ktorej ponuka bude prijatá verejným 
obstarávateľom musí stanoviť lídra skupiny poskytovateľov, ktorý bude oprávnený prijímať 
pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny v procese plnenia Rámcovej zmluvy. Všetci členovia takejto 
skupiny poskytovateľov utvorenej na dodanie tovaru musia jednému z členov skupiny 
poskytovateľov udeliť splnomocnenie, ktoré zaviaže splnomocnenca konať v mene všetkých 
členov skupiny poskytovateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj 
konať v mene skupiny poskytovateľov pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a 
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia  zmluvy.  

18.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 
hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.  

18.3 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa 
bodu 18.1 tejto časti súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia a takáto ponuka bude vrátená odosielateľovi/predkladateľovi.  

18.4 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 18.2 tejto časti súťažných podkladov, 
nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude vylúčená z 
verejnej súťaže.  
 

19. Predloženie ponuky 

19.1 Uchádzač predloží ponuku časť „OSTATNÉ“ a časť „KRITÉRIÁ“ v samostatných 
nepriehľadných a uzatvorených obaloch. Tieto dva samostatné nepriehľadné a uzatvorené 
obaly uchádzač vloží do jedného uzatvoreného obalu. Uzatvorený obal, ktorý obsahuje dve 
časti zvlášť uzatvorených a nepriehľadných obalov, označí uchádzač podľa bodu 20.2.  

19.2 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď 
samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny poskytovateľov.  

19.3 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
poskytovateľov, ktorá predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo 
svojom mene predloží ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť 
inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny poskytovateľov. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny poskytovateľov.  

19.4 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale, prípadne zapečatenom, 
zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a označenom požadovanými údajmi podľa 
bodu 20 a 21. tejto časti súťažných podkladov. Ponuku uchádzač predloží osobne alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa a v lehote určenej na 
predkladanie ponúk.  

19.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky. V prípade, ak 
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
 

20. Označenie obálky ponuky 

20.1 Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený, zabezpečený proti nežiaducemu 
otvoreniu.  

20.2 Na obale ponuky, ktorý obsahuje označené nepriehľadné obaly s časťami ponúk “OSTATNÉ” 
a “KRITÉRIÁ” treba uviesť nasledovné údaje:  
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 adresa verejného obstarávateľa,  

 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),  

 označenie „verejná súťaž – neotvárať!“  

 označenie heslom verejného obstarávania: „Tonery a kancelárske potreby“  
 

20.3 V prípade, ak obálka s ponukou nebude zreteľne označená v súlade s požiadavkami 
uvedenými v bode 20.2 tejto časti súťažných podkladov, nebude sa považovať za obálku s 
doručenou ponukou a ponuka v nej obsiahnutá nebude zaradená do súťaže.  
 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

21.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na korešpondenčnú adresu:  
 
Výskumný ústav dopravný, a.s., 
Veľký Diel 3323 
010 08  Žilina  
 
Osobne:  
Miesto:  Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 
 

V pracovných dňoch:  pondelok až piatok  
V pracovnom čase:  od 900 – 1500

 hod.  
 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 02.04.2015 do 
10:00 hod.  

21.3 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 
tejto časti súťažných podkladov a na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1. tejto 
časti súťažných podkladov.  

21.4 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 
21.2 tejto časti súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená.  

21.5 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, miesto a čas 
otvárania ponúk časť „KRITÉRIÁ“. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk 
„KRITÉRIÁ“ bude minimálne päť pracovných dní.  
 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.  

22.2 Doplnenie, zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
verejného obstarávateľa. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné 
doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 tejto časti súťažných podkladov a 
na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1. tejto časti súťažných podkladov. 

 
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
23. Otváranie ponúk 

23.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne 
otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „OSTATNÉ“. Každú otvorenú časť ponuky, 
označenú ako „OSTATNÉ“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola 
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doručená verejnému obstarávateľovi. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „OSTATNÉ“ 
komisia vykoná všetky úkony podľa ZoVO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, 
podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk 
uchádzačov.  

23.2 Otváraním ponúk a častí ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky a časti ponuky komisii, v 
súlade so ZoVO.  

23.3 Otváranie ponúk sa uskutoční bez účastí uchádzačov na adrese:  
 

Výskumný ústav dopravný, a.s., 
Veľký Diel 3323 
010 08  Žilina  

 
v kancelárii č. 202 alebo zasadačke č. 205. Časť otvárania ponúk „OSTATNÉ“ sa uskutoční 
dňa 02.04.2014 o 10:10 hod. miestneho času.  
 

23.4 Otváranie častí ponúk, označených ako „OSTATNÉ“ vykoná komisia v súlade s § 41 a § 43 
ZoVO.  

23.5 Otváranie častí ponúk, označených ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia v súlade s § 41 a § 43 
ZoVO a v súlade s bodom 21.5. 
 

24. Preskúmanie ponúk a vyhodnotenie časti ponúk „ OSTATNÉ“ 

24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky, ktoré:  
24.1.1 Obsahujú náležitosti podľa týchto súťažných podkladov,  
24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk.  

24.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  
24.2.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 

postavenia uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v 
súlade s § 26 ZoVO,  

24.2.2 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a 
ekonomického postavenia uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v súlade s § 27 ZoVO,  

24.2.3 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v súlade s § 28 ZoVO.  

24.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina poskytovateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 31 ZoVO.  

24.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 24.2 týchto súťažných podkladov sa 
bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bolo toto verejné obstarávanie 
vyhlásené a v zmysle ZoVO.  

24.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom, v lehote na predkladanie ponúk, a neobsahuje také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Do úvahy nemožno brať 



 
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 
 

 
Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku na predmet: 

„Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb“ 
14 

 
 

žiadnu výhradu ani obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným 
obstarávateľom.  

24.6 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od 
uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, 
ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.  

24.7 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa časti A.1 
týchto súťažných podkladov bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne 
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  
 

25. Preskúmanie a vyhodnotenie časti ponúk „KRITÉRIÁ“ 

25.1 Do procesu otvárania častí ponúk „KRITÉRIÁ“ budú zaradené tie ponuky, ktoré neboli 
vylúčené po preskúmaní a vyhodnotení častí ponúk „OSTATNÉ“.  

25.2 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich 
uplatnenia. 
 

26. Hodnotenie splnenia podmienok účastí uchádzačov 

26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  
26.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 26 ZoVO a  
26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa:  

26.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a  
26.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.  

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina poskytovateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti:  

26.2.1 ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,  
26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov 

skupiny spoločne,  
26.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov 

skupiny spoločne.  
26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 26.1 tejto časti súťažných podkladov sa 

bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 
„Podmienky účasti uchádzačov“ týchto súťažných podkladov a pri skupine poskytovateľov 
spôsobom podľa bodu 26.2 tejto časti súťažných podkladov.  

26.4 Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 6 ZoVO písomne požiada uchádzača o vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nie je možné posúdiť 
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.  
 

27. Oprava chýb 

27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť 

bude suma uvedená slovom,  
27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba, 

vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny počtom; platiť 
bude jednotková cena, celková cena položky bude odvodená od takto 
opravenej jednotkovej ceny,  
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27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť 
bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky 
bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,  

27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte 
jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet 
jednotlivých položiek a pod.  

27.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o 
predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa 
návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk.  
 

28. Vysvetlenie ponuky 

28.1 Komisia môže podľa § 42 ods. 2 ZoVO požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

28.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne požiadať 
uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, 
podľa § 42 ods. 3 ZoVO. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.  

28.2.1 Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:  
 

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov 
alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,  

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má 
uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 
prác, na poskytnutie služby,  

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby 
navrhovanej uchádzačom,  

d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných 
podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia 
stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,  

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.  
28.3 Mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je 

najmenej o  
a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,  
b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou 

plnenia a zároveň  

c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená 

konkrétnym číslom.  
V takom prípade si verejný obstarávateľ vyžiada odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky.  

28.4 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola 
poskytnutá, v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.  

28.5 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať 
uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa 
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči 
uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak,  

a) nezašle písomné odôvodnenie podľa § 42 ods. 3 v určenej lehote,  
b) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo,  
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c) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 28.2.1 tejto časti 
súťažných podkladov.  
 

29. Vylúčenie ponuky 

29.1 Ak komisia vo fáze hodnotenia splnenia podmienok účasti skonštatuje, že ponuka 
uchádzača neobsahuje požadované doklady alebo informácie, potvrdenia, doklady a 
dokumenty podľa § 26 ods. 2 ZoVO a podľa časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ týchto 
súťažných podkladov (v prípade, ak ponuka uchádzača, tvoreného skupinou poskytovateľov, 
neobsahuje potvrdenia, doklady a dokumenty za každého člena skupiny osobitne podľa 
bodu 1 časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ týchto súťažných podkladov alebo za 
skupinu spoločne podľa bodu 2 a 3 časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ týchto 
súťažných podkladov), uchádzač nesplnil podmienky účasti alebo uchádzač predloží 
neplatné doklady alebo nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33 odsek 6 ZoVO 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, alebo ak poskytnuté 
informácie budú nepravdivé alebo skreslené, uchádzač nesplnil podmienky účasti v tomto 
obstarávaní bude z verejnej súťaže vylúčený podľa ustanovenia § 33 ods. 7 ZoVO.  

29.2 Neplatnými dokladmi sú doklady:  
29.2.1 ktorým uplynula lehota platnosti,  
29.2.2 ktoré sú neúplné  
29.2.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.  

29.3 Ak komisia vo fáze hodnotenia technickej špecifikácie ponuky skonštatuje, že ponuka 
predložená uchádzačom nespĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na 
predmet zákazky podľa časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ a časti B.2 „Obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky“ návrh zmlúv s prílohami podľa týchto súťažných 
podkladov, bude ponuka z verejnej súťaže vylúčená podľa ustanovenia § 42 ods. 1 ZoVO.  

29.4 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie s uvedenými dôvodmi vylúčenia. 
 

30. Vyhodnotenie ponúk 

30.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže 
vylúčené v súlade s týmito súťažnými podkladmi, budú vyhodnocované podľa kritérií na 
vyhodnotenie ponúk uvedených v týchto súťažných podkladoch a spôsobom určeným v 
časti A.3 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných 
podkladov.  

30.2 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, ktorá bude odoslaná prostredníctvom  
elektronických prostriedkov, budú uvedené všetky príslušné informácie, týkajúce sa 
individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu - dátum a čas  začatia 
elektronickej aukcie a spôsob ukončenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v Prílohe č.1 
týchto Súťažných podkladoch. 
 

31. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

31.1 Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetlenia, vyhodnotenia ponúk a odporúčaní na 
prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho 
procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o 
obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.  

31.2 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len 
„zmluvný poskytovateľ“), akýkoľvek iný poskytovateľ, s ktorým je/bude zmluvný 
poskytovateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený 
podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len 
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„podposkytovateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo 
vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s 
predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný poskytovateľ od verejného 
obstarávateľa obdrží alebo zmluvný poskytovateľ alebo jeho podposkytovatelia, vrátane ich 
pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou 
zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
verejného obstarávateľa.  
 

Časť VI. Prijatie ponuky 

 
32. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

32.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu verejného obstarávania a 
po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača alebo záujemcu bezodkladne písomne 
oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia v 
zmysle § 44 ZoVo.  
 

33. Uzavretie zmluvy 

33.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou úspešného 
uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy rokovať s 
úspešným uchádzačom o nepodstatných ustanoveniach zmluvy, ktoré neboli predmetom 
výberového konania a ktoré nemajú vplyv na jeho výsledok.  

33.2 Zmluva bude uzatvorená s uchádzačom, ktorého ponuka bude prijatá na základe výsledkov 
verejnej súťaži.  

33.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť v 
súlade s § 45 ods. 9 ZoVO.  

33.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre 
požadovaný predmet zákazky. Takáto ponuka je pre verejného obstarávateľa neprijateľná.  

33.5 Neregulárna alebo inak neprijateľná je ponuka, ktorá:  
a) nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom z iného 

hľadiska, ako je predmet zákazky,  
b) je v rozpore so ZoVO,  
c) obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.  

 
34. Zrušenie postupu zadávania zákazky 

34.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov uvedených v 
§ 46 ods. 1 a 2 ZoVO.  

34.2 V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky budú o tom všetci uchádzači alebo 
záujemcovia bezodkladne informovaní s uvedením dôvodu zrušenia. 

35. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

35.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas 

plnenia zmluvy. 

35.2 Uchádzač  je povinný postupovať v súlade s § 32 ods. 9 ZoVO. 

35.3 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí najneskôr v čase plnenia spĺňať 

podmienky podľa §26 ods. 1 ZoVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

preskúmania splnenia podmienok podľa § 26 ods. 1 ZoVO subdodávateľom. 

 



 
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 
 

 
Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku na predmet: 

„Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb“ 
18 

 
 

 

 
 

Verejná súťaž 
P O D L I M I T N Á    Z Á K A Z K A 

N A    D O D Á V K U    T O V A R O V 
 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 
SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

(TOVARY) 
 
 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 
 
 
 

Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb 
pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183,  

a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184 

 
 

A.2 Podmienky účasti uchádzačov 

 
 

 
 
 
 

Žilina, marec 2015 
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A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
 
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ZoVO týkajúce sa osobného postavenia 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 a 

§ 26a ZoVO. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní  týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ZoVO:  

 

1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa 
§ 26 ods. 1 ZoVO, spôsobom podľa § 26 ods. 2 ZoVO alebo podľa § 128 ZoVO, resp. podľa § 
26a ods. 3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť. 

1.2 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno 
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo 
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením 
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 
uchádzača alebo záujemcu 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 1.1 a 1.2  podľa § 26 
zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 
32 ods. 6 zákona: Povinnosť bezvýhradne splniť všetky vyššie uvedené podmienky osobného 
postavenia vyplýva priamo zo zákona. Uvedená skutočnosť odôvodňuje ich potrebu a 
primeranosť. 

 
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 27 ZoVO týkajúce sa finančného a 

ekonomického postavenia 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a 
ekonomické postavenie na dodanie predmetu zákazky. Požadované finančné a ekonomické 
postavenie uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 2.1. 
alebo ich úradne osvedčených kópií: 

 
2.1 § 27 ods. 1 písm. a): vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť 

prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
 

Bližšia špecifikácia: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky 
alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca 
vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu 
o tom, že záujemca/záujemcov: 
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 nie je v nepovolenom debete,  

 v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár  

 bežný účet nie je predmetom exekúcie. 
 

Uvedené potvrdenie nesmie byt staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K 
vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží 
čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané oprávnenou osobou, že nemá vedené úcty ani 
záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené 
potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.  

 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 2.1 podľa § 27 zákona vo 
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj a 
teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 
finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že záujemca je aj po finančnej stránke spoľahlivým 
partnerom. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy a do doby 
splatnosti faktúr musí byt uchádzač schopný finančné záväzky plniť. 

 

2.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina poskytovateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a 
ekonomického postavenia podľa bodu 2 časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov týchto 
súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.  

2.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 

2.4 Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a 
ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj 
iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
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3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 28 až 30 ZoVO týkajúce sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti uchádzača:  

 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo 
odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú 
spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 3.1. 
až 3.4 alebo ich úradne osvedčených kópií:  
 

3.1 § 28 ods. 1, písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za 
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia 
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom  

3.1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,  
3.1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  

 
Bližšia špecifikácia: 
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2012, 2013, 2014) v celkovej súhrnnej hodnote 
minimálne 40 000,- Eur bez DPH. 
Za tovary rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sa považujú typy tovarov uvedené 
podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov: 

a) minimálne 1 zmluvu, resp. referenciu, predmetom ktorej bola dodávka tonerov alebo 
spotrebného materiálu pre tlačiarne 

b) minimálne 1 zmluvu, resp. referenciu, predmetom ktorej bola dodávka kancelárskych 
potrieb 

 
Zoznam dodaných tovarov a prípadný dôkaz o plnení musí obsahovať: 

a) Názov a sídlo odberateľa 
b) Kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel.č./e-mail) 
c) Predmet dodávky 
d) Opis predmetu dodávky 
e) Doba poskytnutia 
f) Cena dodaného tovaru bez DPH 

 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 3.1 podľa § 28 zákona vo 
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu 3.1 z dôvodu, 
aby záujemca preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s dodávkou podobných tovarov  ako 
je predmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom 
týchto podmienok je to, aby záujemca dokumentoval dodávky tovarov obdobného zamerania, 
rozsahu a druhu, a tým preukázal svoju schopnosť dodať predmet zákazky. Verejný 
obstarávateľ požaduje tieto referencie ako dôkaz spôsobilosti; ide o rovnaký alebo podobný 
rozsah činností ako bude dodávateľ realizovať v rámci dodávok, ktoré sú predmetom zákazky. 

 

3.2 § 28 ods. 1 písm. k) Uchádzač uvedie plnenie zo zmluvy, ktoré má uchádzač v úmysle 
zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je 
známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 
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identifikačné číslo pre subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume 
najmenej 50% z hodnoty plnenia. 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti k bodu 3.4 podľa § 28 zákona vo 
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 
zákona: Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní je 
stanovená z dôvodu splnenia povinnosti podľa § 32 ods. 3 písm. b). 
 

3.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina poskytovateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti, podľa bodu 3 časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ týchto súťažných 
podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.  
 

3.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami 
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou 
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými 
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto 
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity 
majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať 
podmienky účasti podľa§ 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej 
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
 

3.5 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného 
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený 
uchádzačom. Verejný obstarávateľ vyhodnocujú splnenie podmienok účasti podľa § 26 
spôsobom podľa § 128 ods. 3. 

 
4. Podmienky týkajúce sa čestných vyhlásení 

 

4.1 V súlade s § 32 ods. 11 ZoVO, splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením 
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný 
uchádzač ako aj uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods. 1 
ZoVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo po otváraní časť „OSTATNÉ“ požiadať 
o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, a teda aj čestného vyhlásenia preukazujúceho 
splnenie podmienok účasti, a to v súlade s dôvodovou správou k ZoVO č. 28/2013. 
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P O D L I M I T N Á    Z Á K A Z K A 

N A    D O D Á V K U    T O V A R O V 
 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
 
 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
(TOVARY) 

 
 
 
PREDMET ZÁKAZKY:  
 
 

Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb 
pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183,  

a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184 
 
 

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 

uplatnenia 

 
 
 
 
 

Žilina, marec 2015 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 
 

 
Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku na predmet: 

„Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb“ 
24 

 
 

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

 
1. Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.  

 
2. Uchádzač na samostatnom liste predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným 

obstarávateľom na hodnotenie ponúk, pričom musí platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria - 
cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu rámcovej zmluvy. Tento list musí byť 
podpísaný uchádzačom. Predlohu návrhu plnenia kritérií nájdete v prílohe č. 2 súťažných 
podkladov. 
 

3. Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého celková ponuka v procese 
elektronickej aukcie bude najnižšia. 
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B.1 Opis predmetu zákazky 

 
Špecifikácia 

Názov: 
 

Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb 
pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183,  
a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184 
 
Predmetom rámcovej dohody je dodávka 

 kancelárskych potrieb 

 tonerov a spotrebného materiálu pre tlačiarne s nasledujúcimi charakteristikami: 
 

Originálne, nerepasované, nealternatívne tonery (resp. náplne) do laserových, atramentových 

tlačiarní,  multifunkčných a kopírovacích zariadení. 

Ide o dodávku originálneho spotrebného materiálu spĺňajúceho nasledovné požiadavky všetky 

súčasne:  

- nový originálny spotrebný materiál  

- predpísaný výrobcom zariadenia  

- zabalený v originálnom obale  

- nesmie byť repasovaný  

- nesmie byť iba kompatibilný, alebo od alternatívneho výrobcu 

 
 

íslo 
položky 

Zariadenie 
Typ toneru alebo spotrebného 

materiálu 
POČET KUSOV V 

BALENÍ 

PREDPO-
KLADANÝ 

POČET 
BALENÍ 

1 

HP Color Laser Jet cp2025 

HP cc533a 1 1 

2 HP cc532a 1 1 

3 HP cc531a 1 1 

4 HP cc530ad 2 2 

5 
HP psc1350 

HP 56 (c6656ae) 1 3 

6 HP 57 (c6657ae) 1 3 

7 

HP Color Laser Jet 2605 dtn,    
HP Color Laser Jet 2600 n 

HP Q6002a 1 2 

8 HP Q6003a 1 2 

9 HP Q6001a 1 2 

10 HP Q6000a 1 3 

11 HP LaserJet 1200 HP c7115a 1 2 
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12 

HP Laser Jet 500 Color M551 

M 507a (ce400a) 1 2 

13 M 507a (ce403a) 1 1 

14 M 507a (ce402a) 1 1 

15 M 507a (ce401a) 1 1 

16 

HP Pro 400 Color MFP 

CE 410x 1 2 

17 CE 411a 1 2 

18 CE 412a 1 2 

19 CE 413a 1 2 

20 HP Photosmart c4680,              
HP DJ D1660 

HP 300 XL (cc641ee) 1 3 

21 HP 300XL (cc644ee) 1 3 

22 

HP Color Laset Jet pro mfp 
M476dw 

HP 312x (cf380x) 1 2 

23 HP 312a (cf381a) 1 2 

24 HP 312a (cf382a) 1 2 

25 HP 312a (cf383a) 1 2 

26 
HP Officejet k80 

HP 78 XL (c6578ae) 1 2 

27 HP 45 (51645ae) 1 2 

28 

Konica Minolta 
4690 MF Magicolor 
a 4695 MF Magicolor 

KONICA MINOLTA A0DK152 1 10 

29 KONICA MINOLTA A0DK252 1 8 

30 KONICA MINOLTA A0DK352 1 8 

31 KONICA MINOLTA A0DK452 1 8 

32 KONICA MINOLTA A0310GH 1 4 

33 KONICA MINOLTA  A03105H 1 4 

34 KONICA MINOLTA  A0310AH 1 4 

35 KONICA MINOLTA  A03100H 1 4 

36 

RICOH Aficio MPC 2800 

Black 1 1 

37 Cyan 1 1 

38 Magenta 1 1 

39 Yellow 1 1 

 

Číslo 
položky 

Opis položky 

Všeobecný 
popis položky 

(deklaruje 
splnenie 

podmienok) 

Obchodný 
názov 

m.j. 
PREDPO-
KLADANÉ 

MNOŽSTVO 

40 
Acetátové záložky, post-it index šípky, 
12,5x43mm, sada 4 neónových farieb, min. 
20 ks z každej farby 

    

sada 150 

41 

Korekčná páska na opravy textov určená na 
papier i fólie  s vymeniteľnou náhradnou 
náplňou, okamžité písanie po aplikácii -šírka 
stopy 8,4 mm, návin: min. 14 m, 

    

ks 100 
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42 
Biela mäkká guma na grafitové ceruzky v 
papierovom púzdre, rozmery min. 2x7cm 

    
ks 30 

43 
Bločky v tvare kocky, rozmer 76x76mm, 
neónové farby, min. 4 farby po 100 lístkov, 
samolepiace 

    

ks 60 

44 
Bublinkové obálky 17x22,5cm, samolepiaci 
uzáver, vnútorný rozmer 15 x 21,5  cm, biele 

    
ks 120 

45 
Bublinkové obálky 25x35 cm, samolepiaci 
uzáver, vnútorný rozmer 24x34 cm, biele 

    
ks 100 

46 
Bublinkové obálky 29x37cm, samolepiaci 
uzáver, vnútorný rozmer 27 x 36 cm,biele 

    
ks 200 

47 
Bublinkové obálky 37x48 cm, samolepiaci 
uzáver, vnútorný rozmer 34x47 cm, biele 

    
ks 200 

48 
CD 700 MB, 80 min., bez obalu na stojane, 
zápis 52x, bal./min.25 ks,  

    
bal. 30 

49 
CD 700 MB, 80 min.,hrubý obal, zápis 52x,  
bal/min.25 ks,  

    
bal. 30 

50 
CD RW-700 MB 80min., rýchlosť 
prepisovania 8x až 12x, plastový obal-hrubý , 
balenie min.10 ks 

    

bal. 20 

51 

Mobilný flipchart s lakovaným 
magnentickým povrchom umožňujúcim 
popisovanie za sucha stierateľnými 
popisovačmi, lišta na uchytenie papierových 
blokov s min. rozmermi papiera 100x65 cm. 
Základňa s min. 4 kolieskami. 

    

ks 10 

52 
Celokovová mechanická ceruzka. Priemer 
tuhy 2 mm, tvrdosť HB 

    
ks 20 

53 
Čistiaci sprej - monitor s rozprašovačom 
nádobka min.250ml 

    
ks 20 

54 
dierovač plastový s kovovou základňou, 
plášťom v plastovo-kovovom prevedení a 
posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8cm 

    

ks 20 

55 
DL obálky  110x220 bez okienka, bal.min 
1000ks, samolepiace, farba biela 

    
bal. 2 

56 Dosky na spisy A4, so šnúrkami, kartón EKO     ks 40 

57 
Drevená, kancelárska ceruzka s gumou, 
tvrdosť HB. Čierna farba tuhy. balenie min. 
12 kusov 

    

bal. 10 

58 
Drôtený stojan na časopisy, zrezaný, rozmer 
min.  250x170x310 mm  

    
ks 10 
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59 
Drôtený stojan na perá, čierny, priemer min. 
80 mm, výška min. 90 mm. 

    
ks 20 

60 
Drôtený stojan s 3 listovými zásuvkami do 
formátu dokumentov A4, čierny, 
vysúvateľný 

    

ks 20 

61 
DVD 4,7 GB na stojane-bez obalu, rýchlosť 
zápisu 16x - balenie/min 25 ks 

    
bal. 50 

62 

Farebné gelové perá - sada 4 farieb, klikací 
roller s plastovým klipom a gumeným 
úchytom vo farbe tuhy, telo z plastu, gulička 
0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm,  

    

sada 10 

63 
Fólie na väzbu 200 mic, číre, min. 100 ks v 
bal 

    
bal. 20 

64 
Grafitové náhradné tuhy do mikroceruziek, 
hrúbka 0,5mm, plastový obal min. s 12 
tuhami. 

    

bal. 60 

65 
Guličkové pero s plastovým telom a 
gumovým úchopom.modré, šírka stopy 0,7 
mm.min 50ks/balík 

    

bal. 10 

66 Gumičky  farebné 38 mm, min 1 kg/balenie     bal. 10 

67 

Páková rezačka z oceľového plechu na 
rezanie papiera, ručný prítlak, ochrana na 
prsty, mierka v cm a DIN formátoch, 
posuvný zadný doraz. Dĺžka rezu min. 450 
mm, kapacita min 15 listov papiera 
(70g/mm2) 

    

ks 4 

68 
Hrebeň kovový priemer  10 biele min.100 ks 
v bal 

    
bal. 4 

69 
Hrebeň kovový priemer 11 biele min.100 ks 
v bal. 

    
bal. 4 

70 
Hrebeň kovový priemer 12 biele min.100 ks 
v bal. 

    
bal. 4 

71 
Hrebeň kovový priemer 6 biele min.100 ks v 
bal. 

    
bal. 4 

72 
Hrebeň kovový priemer 8 biele min.100 ks v 
bal. 

    
bal. 4 

73 
Hrebeň plastový priemer 10 čierny min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

74 
Hrebeň plastový priemer 10 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 4 

75 
Hrebeň plastový priemer 12 čierny min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 
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76 
Hrebeň plastový priemer 12 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 4 

77 
Hrebeň plastový priemer 14 čierny min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

78 
Hrebeň plastový priemer 14 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

79 
Hrebeň plastový priemer 16 čierny min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

80 
Hrebeň plastový priemer 16 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

81 
Hrebeň plastový priemer 20 čierny min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

82 
Hrebeň plastový priemer 20 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 4 

83 
Hrebeň plastový priemer 25 čierny min.100 
ks v bal. 

    
bal. 2 

84 
Hrebeň plastový priemer 25 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 4 

85 
Hrebeň plastový priemer 28 čierny min.50 ks 
v bal. 

    
bal. 2 

86 
Hrebeň plastový priemer 28 modrý min.50 
ks v bal. 

    
bal. 4 

87 
Hrebeň plastový priemer 32 čierny min.50 ks 
v bal. 

    
bal. 2 

88 
Hrebeň plastový priemer 38 oválny čierny 
min.50 ks v bal. 

    
bal. 4 

89 
Hrebeň plastový priemer 45 oválny čierny 
min.50 ks v bal. 

    
bal. 4 

90 
Hrebeň plastový priemer 50 oválny čierny 
min.50 ks v bal. 

    
bal. 4 

91 
Hrebeň plastový priemer 8 modrý min.100 
ks v bal. 

    
bal. 6 

92 

Chrbtové samolepiace vrecká na cd /hrubý 
priesvitný plast s klopou, kapacita 2 
CD/ DVD. Rozmery 127 x 127 mm. 1 bal/ 
min. 25ks 

    

bal. 4 

93 
Kancelárske nožnice, dĺžka 16 cm, rukoväť 
ABS plast  čierna, čepele: nehrdzavejúca oceľ 

    

ks 10 

94 
Kancelárske nožnice, dĺžka 21 cm, rukoväť 
ABS plast  čierna, čepele: nehrdzavejúca oceľ 

    

ks 10 
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95 

Kancelársky papier   
Formát: A4 
Gramáž: 80 gramov 
Belosť CIE: min. 171 
Opacita - nepriehľadnosť: min.94,5 % 
Drsnosť: max.160 ml/ min. 
Hrúbka: min. 106 μm ,balík/500 listov 

    

bal. 100 

96 

Kancelársky papier  
Formát: A3 
Gramáž:80  gramov 
Belosť CIE: min. 146 
Opacita : min. 90 % 
Drsnosť: max 200 ml/ min. 
Hrúbka: min.  106μm ,balík/500 listov 

    

bal. 50 

97 

Kancelársky papier 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
Belosť CIE:min. 160   
Opacita - nepriehľadnosť: min. 97 % 
Hrúbka: min.166  μm ,balík/250 listov 

    

bal. 30 

98 

Veľkokapacitná zošívačka, kapacita min. 200 
listov, kovový zásobník, dvojité vedenie 
spiniek, min. kapacita 100 spiniek, možnosť 
použitia aj spiniek veľkosti 23/24 

    

ks 15 

99 
Spinky do zošívačky, oceľové, veľkosť 23/24, 
min. 1000 ks v balení 

    
bal. 90 

100 
Kartón na zadnú stranu hrebeňovej väzby A4 
biely, lesklý, min. 100 ks v bal. 

    
bal. 20 

101 
Kartón na zadnú stranu hrebeňovej väzby A4 
modrý-lesklý, min. 100 ks v bal. 

    
bal. 20 

102 

Korekčná páska na oparavy textov určená na 
papier i fólie  s vymeniteľnou náhradnou 
náplňou, okamžité písanie po aplikácii -šírka 
stopy 4,2 mm, návin: min. 14 m, 

    

ks 30 

103 
lepiaca paska priehľadná, šírka 18mm, dĺžka 
min.30m 

    
ks 40 

104 
lepiaca paska priehľadná, šírka25mm, dĺžka 
min.30m 

    
ks 20 
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105 

Listová zásuvka plastová transparentná, 
stohovateľná, na odkladanie dokumentov do 
rozmeru max. A4, plná konštrukcia - bez 
dierovania, umiestnenie štítku na popis 
medzi dve plastové vrstvy,  rozmery max. 
260 x75x 390 mm (šxvxh) 

    

ks 70 

106 
Magnetická stierka s vymieňateľnými 
filcovými vankúšikmi , rozmer min.14,5 x 4 
cm 

    

ks 4 

107 
Mikroceruzka zakončená gumou, plastové 
telo, hrúbka tuhy 0,5 mm, tvrdosť HB. Farba 
podľa dostupnosti 

    

ks 40 

108 
Náhradné dierovacie segmenty pre dierovač 
Rapid HDC150, v bal. min 2 ks. 

    
bal. 4 

109 
Náhradné disky pre dierovač Rapid HDC 150. 
Balenie obsahuje 10ks, 

    
bal. 4 

110 
náplne do celokovovej mechanickej ceruzky. 
Priemer tuhy 2 mm, tvrdosť HB, min.12 ks v 
balení   

  

bal. 10 

111 náplne do zošívačky, 24/6 1000ks v krabičke     bal. 100 

112 

Nepriehľadné polypropylénové zložky pre 
zakladanie voľných listov do formátu A4. 3 
klopy a zatváranie pomocou gumičky 
pretiahnutej cez rohy, hr. dosiek min. 500 
mic.,formát A4,  

    

ks 50 

113 

Obal EURO A4 na zakladanie hrubších 
materiálov, otvor po dlhšej strane obalu 
uzatvorený chlopňou, hr. min 130mic, min.5 
ks v balení 

    

bal. 40 

114 
Obal EURO A4 širší o 1cm , rozmer 22cm x 
30cm. min.hrúbka 120 mic, 1 bal. min 50 ks  

    
bal. 40 

115 
Obal EURO A4, 1 bal min.100 ks, hrúbka 
min.50mic 

    
bal. 40 

116 

Obálka na spisy zapínacia na 
pripináčik/patentku, rozmer A4, 
polypropylén, farba modrá, čierna, červená, 
žltá (podľa aktuálnej ponuky) 

    

ks 100 

117 

Obálka na spisy zapínacia na 
pripináčik/patentku, rozmer A5, 
polypropylén, farba modrá, čierna, červená, 
žltá (podľa aktuálnej ponuky) 

    

ks 100 

118 
obalky C5 162x229mm, balík min.1000ks, 
farba biela, samolepiace s páskou 

    
bal. 2 
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119 
obalky C6 162*114, bal.min 1000ks, 
samolepiaca farba biela 

    
bal. 2 

120 
obalky s okienkom DL  114*225, bal.min 
1000ks samolepiaca, farba biela 

    
bal. 2 

121 
obálky s úzkym dnom C4 - poštové tašky 
229x324mm, balík min.250 ks, farba biela, 
samolepiace s páskou 

    

bal. 2 

122 
obálky so širokým dnom B4 - poštové tašky 
250x353mm, balík min.400 ks, farba hnedá 

    
bal. 2 

123 
obojstranný popisovač na CD a DVD, 0,4/0,7 
mm, čierny 

    
ks 20 

124 

Odkladacia kartónová mapa  s 3 chlopňami, 
prešpan  A4, farba modrá, zelená, ružová, 
žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej ponuky), 
vnútorná aj vonkajšia strana prešpán  

    

ks 100 

125 
Odkladacia kartónová mapa  s 3 chlopňami 
papierová A4, farba modrá, zelená, ružová, 
žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej ponuky) 

    

ks 200 

126 

Papier do tlačiarne farebný intenzívny, farby 
podľa aktuálnej dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

    

bal. 10 

127 

Papier do tlačiarne farebný intenzívny, mix 
min. 5 farieb 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

    

bal. 10 

128 

Papier farebný pastel, farba podľa aktuálnej 
dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
balík/250 listov 

    

bal. 10 

129 
Papierový obal na CD a DVD, s okienkom, 
bez lepiacej vrstvy, bal. min 50 ks 

    
bal. 10 

130 
permanentný popisovač čierny  na 
popisovanie transparentných fólií, plast, 
papier, šírka stopy 0,6 mm 

    

ks 30 

131 

permanentný popisovač farebný na 
popisovanie transparentných fólií, plast, 
papier, šírka stopy 0,6 mm, sada 4 farieb v 
balení - podľa aktuálnej ponuky 

    

sada 30 

132 Písacia podložka A4, čierna, klip, PVC     ks 10 
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133 

Popisovač pre zvýraznenie napr.tlačeného 
textu so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 
5 mm, vodovzdorný, sada min.4 rôznych 
pestrofarebných farieb, dĺžka stopy min. 200 
metrov 

    

sada 40 

134 

poradač s pákovou mechanikou, formát A4, 
šírka chrbta 5cm, materiál tvrdý kartón 
potianutý polyproylénovou fóliou z vonkajšej 
strany. Na chrbte fólia a vymeniteľný 
papierový štítok, otvor na vytiahnutie 
zakladača, kovová lišta,radokrúžok, farba 
aleternatívna biela, červená, modrá, žltá, 
modrá (podľa aktuálnej dostupnosti) 

    

ks 150 

135 

poradač s pákovou mechanikou, formát A4, 
šírka chrbta 8cm, materiál tvrdý kartón 
potianutý polyproylénovou fóliou z vonkajšej 
strany. Na chrbte fólia a vymeniteľný 
papierový štítok, otvor na vytiahnutie 
zakladača, kovová lišta, radokrúžok farba 
alternatívna biela, červená, modrá, žltá, 
modrá (podľa aktuálnej dostupnosti)       

    

ks 100 

136 
Poznámkový blok v tvare kocky, biele, rovné 
nelepené, plastová priehladná krabička, min. 
700 lístkov, romer lístka 83x83 mm 

    

ks 30 

137 

Poznámkový blok v tvare kocky,neónové 
farby rovné nelepené, plastová priehladná 
krabička, min. 6 farieb po 100 lístkov, romer 
lístka 90x90 mm 

    

ks 30 

138 pravítko dlhe 30 cm, transparentne, plast     ks 10 

139 
rozošívačka na odstraňovanie spiniek 
veľkosti 24/ 6 - 10, 24/ 6, 26/ 6, 23/ 6.  

    
ks 10 

140 
Rýchloschnúci korekčný lak biely, 
skrutkovací uzáver so štetcom, flaška min.20 
ml 

    

ks 20 

141 

Rýchloviazač  s euro-dierovaním, plastový 
A4, bal min.10 ks, farba modrá, zelená, 
ružová, žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej 
ponuky) 

    

bal. 10 
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142 

Sada min. 4 farebných popisovačov na biele 
tabule a flipcharty (napr. čierna, červená, 
zelená, modrá - v závislosti od aktuálnej 
ponuky), 

    

sada 20 

143 
samolepiace etikety -A4  biele, rozmer 
etikety 210x297mm, 1 bal min.100ks 

    
bal. 10 

144 
samolepiace etikety -A4, rozmer etikety 
99,1x38,1 biele, 1 bal min.100ks 

    
bal. 10 

145 
spony na papier veľkosť spony 33 mm, 
bal/min.100 ks. 

    
bal. 70 

146 
spony na papier veľkosť spony 50 mm, 
bal/min.100 ks. 

    
bal. 70 

147 
stojan na listy drôtený , min.3 priečinky, 
čierny 

    
ks 6 

148 
Stojan viacúčelový drôtený (špalík,sponky 
,perá) čierny 

    
ks 6 

149 

stojan/zakladač na spisy-lamino,skosený, 
šírka 9-10cm, výška 30-31 cm, dĺžka 28-29 
cm, farby biela, žltá, červená, modrá (podľa 
aktuálnej ponuky) 

    

ks 50 

150 
stolná kalkulačka s nakloneným 10-12-
miestnym displejom 

    
ks 10 

151 
strúhatko na drevené ceruzky, kovová 
konštrukcia 

    
ks 10 

152 

Tekuté lepidlo na lepenie papiera so 
stojanom, dávkovacia hubka v uzávere pre 
nanášanie lepidla-bez rozpúšťadiel, objem 
min. 40 ml 

    

ks 50 

153 
Tuhé tyčinkové lepidlo lepenie papiera, 
kartónu a fotografií, bez rozpúštadiel, 
hmotnosť min. 40gr 

    

ks 50 

154 

Viazacie lišty pre dierovací nôž, A4, 
viacnásobné použitie hrebeňa, min.25 ks v 
balení modré , čierne (podľa aktuálnej 
ponuky) 

    

bal. 40 

155 

Biela magnetická tabuľa s lakovanou 
úpravou povrchu, popisovateľný za sucha 
stierateľnými popisovačmi, hliníkový rám, 
odkladacia lišta, montážna sada. Rozmery 
min. 120 x min. 180 cm 

    

ks 10 

156 
vlhčené obrúsky určené na čistenie monitora 
z mikrovlákna, min.100ks/balenie 

    
bal. 20 
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157 

Zakladací obal A4, otvor pre vkladanie 
dokumentov na hornej a z polovice na 
bočnej strane.min.hrubka 170 mic, 
priehľadný  min. 10 ks v balení 

    

bal. 30 

158 
Záložky samolepiace v štyroch neonových 
farbách rozmeru 20x50mm. Z každej farby 
min. po 50 lístkoch. 

    

ks 100 

159 Zasúvacie lišty 12 mm min.50 ks v bal.     bal. 6 

160 Zasúvacie lišty 4 mm min.50 ks v bal.     bal. 6 

161 Zasúvacie lišty 6 mm min.50 ks v bal.     bal. 6 

162 

Zoraďovač A4/hr. 2 cm,obojstranný PVC 
poťah, kapsa na chrbáte,priehľadné vrecko 
na prednej strane,  celofarebný, 4 krúžková 
mechanika, farba alternatívna biela, 
červená, modrá, žltá, modrá, čierna (podľa 
aktuálnej dostupnosti)  

    

ks 100 

163 

Zoraďovač A4/hr. 4 cm, obojstranný PVC 
poťah, kapsa na chrbáte,priehľadné vrecko 
na prednej strane, celofarebný, 4 krúžková 
mechanika, farba alternatívna biela, 
červená, modrá, žltá, modrá, čierna (podľa 
aktuálnej dostupnosti)  

    

ks 100 

164 
zošit A4, s krúžkovou vazbou linajkový min. 
80 listov  

    
ks 30 

165 Zošit tvrdá väzba A4 150 listový linajkový      ks 50 

166 Zošit tvrdá väzba A5 100listový linajkový      ks 50 

167 

Zošívačka s kovovým zásobníkom a 
jednoduchým vedením spiniek. Kapacita 
náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 
26/6, hĺbka zošívania min. 6,5 cm, zošívací 
výkon min 30listov   

    

ks 10 

168 

zošívačka s predĺženým ramenom,kapacita 
zošívania 4 mm/40 listov (80 g/m2) 
doraz nastaviteľný na formáty A2 až A6, 
stupnica v mm a palcoch, otvorené a 
uzatvorené zošívanie, horné plnenie spiniek, 
možnosť vyklápania ramena o 180°, druh 
spiniek 150 x 24/6, 150 x 24/8,210 x 26/6 

    

ks 4 
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169 

Papier obojstranne potiahnutý  s vyššou 
gramážou pre profesionálnu laserovú tlač 
vizitiek, obalov a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 300 gramov 
balík/50 listov 

    

bal. 10 

170 

Papier obojstranne potiahnutý  s vyššou 
gramážou pre profesionálnu laserovú tlač 
vizitiek, obalov a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 250 gramov 
balík/50 listov 

    

bal. 10 

171 

Obal EURO A4 na zakladanie hrubých 
materiálov, spodný a bočný klin min. 23 mm, 
otvorené spodné rohy, otvor zhora bez 
chlopne hr. min 170mic, min.10 ks v balení 

    

bal. 30 

172 
Kombinovaná menovka s klipom a 
zatváracím špendlíkom rozmerov min. 90 x 
54 mm, min. 50 ks v balení 

  

  bal. 2 

173 

Textilná bezpečnostná šnúrka s klipom (pri 
zachytení sa odopne). Vhodná pre visačky a 
menovky z pevného PVC určené pre 
polykarbonátovú kartu rozmeru ID-1 
(54x85,6 mm). Modreá farba šnúrky, šírka 
min. 10 mm, dĺžká min. 44 cm s poistkou 
(uvoľní sa pri zachytení remienka alebo 
silnom potiahnutí) 

    

ks 50 

174 

Visačky na ID karty z polomatného tvrdého 
plastu. Možnosť zavesiť na klip, šnúrku alebo 
retiazku. 
Rozmery visačky vhodné pre 
polykarbonátovú kartu rozmeru ID-1 
(54x85,6 mm) 

    

ks 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 
 

 
Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku na predmet: 

„Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb“ 
38 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verejná súťaž 
P O D L I M I T N Á    Z Á K A Z K A 

N A    D O D Á V K U    T O V A R O V 
 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
 
 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
(TOVARY) 

 
 
 
PREDMET ZÁKAZKY:  
 
 
 

Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb 
pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183,  

a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184 
 
 
 

B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu 

zákazky 

 
 
 
 
 

 
Žilina, marec 2015 
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B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 
 

Rámcová dohoda 

Číslo zmluvy u kupujúceho: ............................. 

Číslo zmluvy u predávajúceho: ........................  

Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb 
pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183,  

a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184 
 

UZAVRETÁ PODĽA ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. (OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ 

LEN „OBCHODNÝ ZÁKONNÍK“) A ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ 

NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV 
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“ alebo „Zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 

Názov: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO:   

DIČ:   

Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  
IBAN:  
Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho:  

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

Kupujúci:  

Názov:  Výskumný ústav dopravný, a. s. 

Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 
IČO:  36 402 672 

DIČ/IČ DPH:  SK2020099785 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná 

pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina 

Číslo účtu:  63631-432/0200 
IBAN: SK34 0200 0000 0000 6363 1432 
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10321/L  

(ďalej len „Kupujúci“; Predávajúci a Kupujúci ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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Preambula  

Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto 

dohode uvedeného ako kupujúci) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného v 

zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok I 

Predmet Dohody 

1. Predmetom plnenia je dodávka tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych 
potrieb (ďalej len “tovar“) pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 
26220220183, a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184. 

2. Predmet dohody a jeho jednotkové ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu 
obstarávania v Prílohe č.1 Rámcovej dohody a obsahuje presnú špecifikáciu podľa jednotlivých 
položiek zákazky obstarávania. 

3. V súlade so zmenou výrobného alebo dodávateľského programu predávajúceho (ukončenie 
výroby položiek) môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu typy tovaru s vyššími alebo 
podobnými úžitkovými vlastnosťami, ako bolo dohodnuté v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1, 
avšak pri dodržaní tam uvedených cien. 

4. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a vrátiť predávajúcemu objednaný tovar, ak nevyhovuje 
požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v objednávke. 

5. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu dohody inú osobu (s výnimkou dopravy, 
odovzdania dodávky, zaškolenia a záručného a pozáručného servisu) 

 

Článok II 

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy 

1. Predávajúci bude realizovať plnenie predmetu dohody na základe písomných objednávok 
kupujúceho podľa aktuálnych potrieb Kupujúceho, pričom požiadavky sa budú konkretizovať 
v objednávke.    

2. Samostatné objednávky budú obsahovať: 

 špecifikáciu požadovaných tovarov, 

 množstvo - počet balení 

 cenu ako násobok jednotkovej ceny dohodnutej v dohode,  
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v určenom množstve a akosti do 3 pracovných 

dní od prijatia objednávky. 
4. Miestom plnenia a miestom dodania tovaru je sídlo Kupujúceho: Výskumný ústav dopravný a.s., 

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina  
5. Predmet Zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho podpisom prevzatia úplného predmetu 

objednávky Kupujúcim. 
6. Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na 

podpis dodacieho listu len pre účely tejto zmluvy je Ing. Pavol Kajánek, PhD. alebo Ing. Pavel 
Scheber, alebo iná  osoba menovaná štatutárnym orgánom Kupujúceho. Dodací list predstavuje 
zároveň preberací protokol. 

7. Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodávky predmetu zmluvy, alebo jej časti najmenej 1 
pracovný deň vopred. Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby na 
prevzatie predmetu plnenia.  
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8. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú 
kupujúcim písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade 
oprávnenej reklamácie je Predávajúci na svoje náklady v termíne do 2 pracovných dní od 
nahlásenia reklamácie povinný reklamovaný predmet zmluvy vymeniť. 

9. Za oneskorené odovzdanie predmetu plnenia predávajúcim po termíne stanovenom touto 
zmluvou bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z ceny za nedodaný predmet zákazky 
bez DPH za každý deň omeškania. 

10. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zmluvy na základe mimoriadnych potrieb, 
resp. špeciálnej ponuky na trhu tovarov predmetu zákazky. Uvedená skutočnosť bude riešená 
formou písomných a obojstranne podpísaných dodatkov k uzatvorenej Rámcovej dohode po 
vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán. 

  
Článok III 

Cena a platobné podmienky 

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov po vzájomnej dohode s Kupujúcim na 
základe požadovanej technickej špecifikácie pre jednotlivé objednávky. 

2. Pre predávajúceho sú jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 záväzné a zaväzuje sa ich dodržať. 
3. Cena obsahuje všetky náklady spojené s predmetom zmluvy uvedeným v článku. I. 
4. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania, 
pričom úhrada je viazaná na podpísanie Dodacieho listu kupujúcim. 

5. Faktúra, musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6. Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 60 dní odo dňa prijatia faktúry. Pre tento účel 
sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.  

7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná a to do 
dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.  

8. Úprava cien bude možná v prípade mimoriadnych inflačných vplyvov, pričom túto skutočnosť 
preukazuje Predávajúci.  

9. Skutočné množstvo dodaného tovaru bude určené podľa uskutočnených písomných 
objednávok zo strany Kupujúceho. Kupujúci sa uzavretím tejto zmluvy nezaväzuje k odberu 
žiadneho minimálneho množstva tovaru. Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú len 
predpokladané a je možné pristúpiť počas trvania tejto dohody k prekročeniu 
predpokladaného množstva tovaru pri jednotlivých položkách podľa aktuálnych potrieb 
kupujúceho.  

 

Článok IV 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia zmluvy až úplným zaplatením kúpnej 
ceny podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

Článok V 
Záručný servis 

1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zmluvy spôsobené užívateľom, na 
nedodržanie prevádzkových podmienok na ktoré bol kupujúci (užívateľ) predávajúcim 
upozornený a na poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.  
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2. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku 
II. tejto zmluvy.  

3. V rámci záručného servisu predávajúci na všetkých dodaných vadných tovaroch vykoná servisný 
zásah najneskôr do 72 hodín od prijatia písomného oznámenia o výskyte vady.  

4. Do reakčného času sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov.  
5. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia podľa príslušných ustanovení obchodného 

zákonníka. 
6. Ak predávajúci neodstráni nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných 

podmienok v zákonom stanovenom termíne, môže si kupujúci uplatniť sankciu z omeškania za 
neodstránenie nedostatkov v sume 16,60 € za každý i začatý deň omeškania. 

 
Článok VI 

Doba plnenia dohody a možnosti skončenia 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2015, najviac však do vyčerpania 
finančného limitu 23 000 Eur bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.  

2. Dohodu je možné ešte pred jej ukončením dohodnutej doby alebo vyčerpania finančného limitu 
ukončiť: 

 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnou stranou, ak druhá strana podstatným 
spôsobom poruší svoje zmluvné povinnosti, pričom výpovedná lehota je jednomesačná 
a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

3. Podstatným porušením Rámcovej dohody zo strany predávajúceho sa na účely tejto dohody 
rozumie poskytovanie nekvalitného tovaru a služieb, na ktoré bol predávajúci opakovane 
a bezvýsledne upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak aj napriek opakovaným 
výzvam kupujúceho nedodržiava podmienky rámcovej dohody ohľadom cien, odstraňovania 
závad, dodacích lehôt. 

4. Rámcovú dohodu je možné vypovedať kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu výpovede 
s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede predávajúcemu. 

5. Ukončenie účinnosti Rámcovej dohody z uvedených dôvodov nemá za následok zánik povinností 
zmluvných strán z čiastkových zmlúv uzatvorených pred dňom skončenia platnosti rámcovej 
dohody. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri)rovnopisy obdrží Kupujúci a 2 
(dva) rovnopisy obdrží Predávajúci.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 
platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 
druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, 
bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku. 
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4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s 
dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to 
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5. Akékoľvek zmeny a doplnky v Rámcovej dohode je možné vykonať len formou číselných 
dodatkov k tejto rámcovej dohode, podpísaných štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných 
strán, prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

7. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 
8. Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č.1 Rámcovej dohody: Špecifikácia a ceny tovaru (podkladom pre ňu je uchádzačom 

ocenený Opis predmetu zákazky tak, ako tvoril časť B.1 Súťažných podkladov) 

 

 

 

V .................... dňa.................... v Žiline dňa:  

za Predávajúceho: za Kupujúceho: 

 

 

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

 

 

 

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

Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 k rámcovej dohode 

Špecifikácia a ceny tovaru 
 
Názov: Nákup tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne a kancelárskych potrieb pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 
26220220183, a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184 
 

ČASŤ I. - TONERY 

Číslo 
položky 

Zariadenie 
Typ toneru alebo spotrebného 

materiálu 
POČET KUSOV V 

BALENÍ 

PREDPO-
KLADANÝ 

POČET 
BALENÍ 

Cena za 
balenie 
v EUR 

bez DPH 
(20%) 

Cena za 
balenie 
v EUR s 

DPH 
(20%) 

Cena 
celkom v 
EUR bez 

DPH 
(20%) 

Cena 
celkom v 

EUR s 
DPH 

(20%) 

1 

HP Color Laser Jet cp2025 

HP cc533a 1 1         

2 HP cc532a 1 1         

3 HP cc531a 1 1         

4 HP cc530ad 2 2         

5 
HP psc1350 

HP 56 (c6656ae) 1 3         

6 HP 57 (c6657ae) 1 3         

7 

HP Color Laser Jet 2605 dtn,    
HP Color Laser Jet 2600 n 

HP Q6002a 1 2         

8 HP Q6003a 1 2         

9 HP Q6001a 1 2         

10 HP Q6000a 1 3         

11 HP LaserJet 1200 HP c7115a 1 2         

12 

HP Laser Jet 500 Color 
M551 

M 507a (ce400a) 1 2         

13 M 507a (ce403a) 1 1         

14 M 507a (ce402a) 1 1         

15 M 507a (ce401a) 1 1         
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16 

HP Pro 400 Color MFP 

CE 410x 1 2         

17 CE 411a 1 2         

18 CE 412a 1 2         

19 CE 413a 1 2         

20 HP Photosmart c4680,              
HP DJ D1660 

HP 300 XL (cc641ee) 1 3         

21 HP 300XL (cc644ee) 1 3         

22 

HP Color Laset Jet pro mfp 
M476dw 

HP 312x (cf380x) 1 2         

23 HP 312a (cf381a) 1 2         

24 HP 312a (cf382a) 1 2         

25 HP 312a (cf383a) 1 2         

26 
HP Officejet k80 

HP 78 XL (c6578ae) 1 2         

27 HP 45 (51645ae) 1 2         

28 

Konica Minolta 
4690 MF Magicolor 
a 4695 MF Magicolor 

KONICA MINOLTA A0DK152 1 10         

29 KONICA MINOLTA A0DK252 1 8         

30 KONICA MINOLTA A0DK352 1 8         

31 KONICA MINOLTA A0DK452 1 8         

32 KONICA MINOLTA A0310GH 1 4         

33 KONICA MINOLTA  A03105H 1 4         

34 KONICA MINOLTA  A0310AH 1 4         

35 KONICA MINOLTA  A03100H 1 4         

36 

RICOH Aficio MPC 2800 

Black 1 1         

37 Cyan 1 1         

38 Magenta 1 1         

39 Yellow 1 1         

ČASŤ II. - KANCELÁRSKE POTREBY 
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Číslo 
položky 

Opis položky 
Všeobecný popis položky 

(deklaruje splnenie 
podmienok) 

Obchodný 
názov 

m.j. 
PREDPO-
KLADANÉ 

MNOŽSTVO 

Cena za 
m.j. v 

EUR bez 
DPH 

(20%) 

Cena za 
m.j. v 
EUR s 
DPH 

(20%) 

Cena 
celkom v 
EUR bez 

DPH 
(20%) 

Cena 
celkom v 

EUR s 
DPH 

(20%) 

40 

Acetátové záložky, post-it 
index šípky, 12,5x43mm, 
sada 4 neónových farieb, 
min. 20 ks z každej farby 

    

sada 150         

41 

Korekčná páska na opravy 
textov určená na papier i 
fólie  s vymeniteľnou 
náhradnou náplňou, 
okamžité písanie po 
aplikácii -šírka stopy 8,4 
mm, návin: min. 14 m, 

    

ks 100         

42 

Biela mäkká guma na 
grafitové ceruzky v 
papierovom púzdre, 
rozmery min. 2x7cm 

    

ks 30         

43 

Bločky v tvare kocky, rozmer 
76x76mm, neónové farby, 
min. 4 farby po 100 lístkov, 
samolepiace 

    

ks 60         
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44 

Bublinkové obálky 
17x22,5cm, samolepiaci 
uzáver, vnútorný rozmer 15 
x 21,5  cm, biele 

    

ks 120         

45 

Bublinkové obálky 25x35 
cm, samolepiaci uzáver, 
vnútorný rozmer 24x34 cm, 
biele 

    

ks 100         

46 

Bublinkové obálky 29x37cm, 
samolepiaci uzáver, 
vnútorný rozmer 27 x 36 
cm,biele 

    

ks 200         

47 

Bublinkové obálky 37x48 
cm, samolepiaci uzáver, 
vnútorný rozmer 34x47 cm, 
biele 

    

ks 200         

48 
CD 700 MB, 80 min., bez 
obalu na stojane, zápis 52x, 
bal./min.25 ks,  

    

bal. 30         

49 
CD 700 MB, 80 min.,hrubý 
obal, zápis 52x,  bal/min.25 
ks,  

    

bal. 30         

50 

CD RW-700 MB 80min., 
rýchlosť prepisovania 8x až 
12x, plastový obal-hrubý , 
balenie min.10 ks 

    

bal. 20         
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51 

Mobilný flipchart s 
lakovaným magnentickým 
povrchom umožňujúcim 
popisovanie za sucha 
stierateľnými popisovačmi, 
lišta na uchytenie 
papierových blokov s min. 
rozmermi papiera 100x65 
cm. Základňa s min. 4 
kolieskami. 

    

ks 10         

52 
Celokovová mechanická 
ceruzka. Priemer tuhy 2 
mm, tvrdosť HB 

    

ks 20         

53 
Čistiaci sprej - monitor s 
rozprašovačom nádobka 
min.250ml 

    

ks 20         

54 

dierovač plastový s kovovou 
základňou, plášťom v 
plastovo-kovovom 
prevedení a posuvným 
pravítkom. Rozpätie dier 
8cm 

    

ks 20         

55 
DL obálky  110x220 bez 
okienka, bal.min 1000ks, 
samolepiace, farba biela 

    

bal. 2         

56 
Dosky na spisy A4, so 
šnúrkami, kartón EKO 

    
ks 40         
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57 

Drevená, kancelárska 
ceruzka s gumou, tvrdosť 
HB. Čierna farba tuhy. 
balenie min. 12 kusov 

    

bal. 10         

58 
Drôtený stojan na časopisy, 
zrezaný, rozmer min.  
250x170x310 mm  

    

ks 10         

59 
Drôtený stojan na perá, 
čierny, priemer min. 80 mm, 
výška min. 90 mm. 

    

ks 20         

60 

Drôtený stojan s 3 listovými 
zásuvkami do formátu 
dokumentov A4, čierny, 
vysúvateľný 

    

ks 20         

61 
DVD 4,7 GB na stojane-bez 
obalu, rýchlosť zápisu 16x - 
balenie/min 25 ks 

    

bal. 50         

62 

Farebné gelové perá - sada 
4 farieb, klikací roller s 
plastovým klipom a 
gumeným úchytom vo farbe 
tuhy, telo z plastu, gulička 
0,5 mm, šírka stopy 0,25 
mm,  

    

sada 10         

63 
Fólie na väzbu 200 mic, číre, 
min. 100 ks v bal 

    
bal. 20         
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64 

Grafitové náhradné tuhy do 
mikroceruziek, hrúbka 
0,5mm, plastový obal min. s 
12 tuhami. 

    

bal. 60         

65 

Guličkové pero s plastovým 
telom a gumovým 
úchopom.modré, šírka 
stopy 0,7 mm.min 
50ks/balík 

    

bal. 10         

66 
Gumičky  farebné 38 mm, 
min 1 kg/balenie 

    
bal. 10         

67 

Páková rezačka z oceľového 
plechu na rezanie papiera, 
ručný prítlak, ochrana na 
prsty, mierka v cm a DIN 
formátoch, posuvný zadný 
doraz. Dĺžka rezu min. 450 
mm, kapacita min 15 listov 
papiera (70g/mm2) 

    

ks 4         

68 
Hrebeň kovový priemer  10 
biele min.100 ks v bal 

    
bal. 4         

69 
Hrebeň kovový priemer 11 
biele min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         

70 
Hrebeň kovový priemer 12 
biele min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         

71 
Hrebeň kovový priemer 6 
biele min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         
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72 
Hrebeň kovový priemer 8 
biele min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         

73 
Hrebeň plastový priemer 10 
čierny min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

74 
Hrebeň plastový priemer 10 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         

75 
Hrebeň plastový priemer 12 
čierny min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

76 
Hrebeň plastový priemer 12 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         

77 
Hrebeň plastový priemer 14 
čierny min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

78 
Hrebeň plastový priemer 14 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

79 
Hrebeň plastový priemer 16 
čierny min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

80 
Hrebeň plastový priemer 16 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

81 
Hrebeň plastový priemer 20 
čierny min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

82 
Hrebeň plastový priemer 20 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         

83 
Hrebeň plastový priemer 25 
čierny min.100 ks v bal. 

    
bal. 2         

84 
Hrebeň plastový priemer 25 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 4         
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85 
Hrebeň plastový priemer 28 
čierny min.50 ks v bal. 

    
bal. 2         

86 
Hrebeň plastový priemer 28 
modrý min.50 ks v bal. 

    
bal. 4         

87 
Hrebeň plastový priemer 32 
čierny min.50 ks v bal. 

    
bal. 2         

88 
Hrebeň plastový priemer 38 
oválny čierny min.50 ks 
v bal. 

    

bal. 4         

89 
Hrebeň plastový priemer 45 
oválny čierny min.50 ks 
v bal. 

    

bal. 4         

90 
Hrebeň plastový priemer 50 
oválny čierny min.50 ks 
v bal. 

    

bal. 4         

91 
Hrebeň plastový priemer 8 
modrý min.100 ks v bal. 

    
bal. 6         

92 

Chrbtové samolepiace 
vrecká na cd /hrubý 
priesvitný plast s klopou, 
kapacita 2 CD/ DVD. 
Rozmery 127 x 127 mm. 1 
bal/ min. 25ks 

    

bal. 4         

93 

Kancelárske nožnice, dĺžka 
16 cm, rukoväť ABS plast  
čierna, čepele: 
nehrdzavejúca oceľ 

    

ks 10         
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94 

Kancelárske nožnice, dĺžka 
21 cm, rukoväť ABS plast  
čierna, čepele: 
nehrdzavejúca oceľ 

    

ks 10         

95 

Kancelársky papier   
Formát: A4 
Gramáž: 80 gramov 
Belosť CIE: min. 171 
Opacita - nepriehľadnosť: 
min.94,5 % 
Drsnosť: max.160 ml/ min. 
Hrúbka: min. 106 μm 
,balík/500 listov 

    

bal. 100         

96 

Kancelársky papier  
Formát: A3 
Gramáž:80  gramov 
Belosť CIE: min. 146 
Opacita : min. 90 % 
Drsnosť: max 200 ml/ min. 
Hrúbka: min.  106μm 
,balík/500 listov 

    

bal. 50         
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97 

Kancelársky papier 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
Belosť CIE:min. 160   
Opacita - nepriehľadnosť: 
min. 97 % 
Hrúbka: min.166  μm 
,balík/250 listov 

    

bal. 30         

98 

Veľkokapacitná zošívačka, 
kapacita min. 200 listov, 
kovový zásobník, dvojité 
vedenie spiniek, min. 
kapacita 100 spiniek, 
možnosť použitia aj spiniek 
veľkosti 23/24 

    

ks 15         

99 
Spinky do zošívačky, 
oceľové, veľkosť 23/24, min. 
1000 ks v balení 

    

bal. 90         

100 
Kartón na zadnú stranu 
hrebeňovej väzby A4 biely, 
lesklý, min. 100 ks v bal. 

    

bal. 20         

101 

Kartón na zadnú stranu 
hrebeňovej väzby A4 
modrý-lesklý, min. 100 ks 
v bal. 

    

bal. 20         
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102 

Korekčná páska na oparavy 
textov určená na papier i 
fólie  s vymeniteľnou 
náhradnou náplňou, 
okamžité písanie po 
aplikácii -šírka stopy 4,2 
mm, návin: min. 14 m, 

    

ks 30         

103 
lepiaca paska priehľadná, 
šírka 18mm, dĺžka min.30m 

    
ks 40         

104 
lepiaca paska priehľadná, 
šírka25mm, dĺžka min.30m 

    
ks 20         

105 

Listová zásuvka plastová 
transparentná, 
stohovateľná, na odkladanie 
dokumentov do rozmeru 
max. A4, plná konštrukcia - 
bez dierovania, umiestnenie 
štítku na popis medzi dve 
plastové vrstvy,  rozmery 
max. 260 x75x 390 mm 
(šxvxh) 

    

ks 70         

106 

Magnetická stierka s 
vymieňateľnými filcovými 
vankúšikmi , rozmer 
min.14,5 x 4 cm 

    

ks 4         
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107 

Mikroceruzka zakončená 
gumou, plastové telo, 
hrúbka tuhy 0,5 mm, 
tvrdosť HB. Farba podľa 
dostupnosti 

    

ks 40         

108 

Náhradné dierovacie 
segmenty pre dierovač 
Rapid HDC150, v bal. min 2 
ks. 

    

bal. 4         

109 
Náhradné disky pre 
dierovač Rapid HDC 150. 
Balenie obsahuje 10ks, 

    

bal. 4         

110 

náplne do celokovovej 
mechanickej ceruzky. 
Priemer tuhy 2 mm, tvrdosť 
HB, min.12 ks v balení   

  

bal. 10         

111 
náplne do zošívačky, 24/6 
1000ks v krabičke 

    
bal. 100         

112 

Nepriehľadné 
polypropylénové zložky pre 
zakladanie voľných listov do 
formátu A4. 3 klopy a 
zatváranie pomocou 
gumičky pretiahnutej cez 
rohy, hr. dosiek min. 500 
mic.,formát A4,  

    

ks 50         
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113 

Obal EURO A4 na zakladanie 
hrubších materiálov, otvor 
po dlhšej strane obalu 
uzatvorený chlopňou, hr. 
min 130mic, min.5 ks v 
balení 

    

bal. 40         

114 

Obal EURO A4 širší o 1cm , 
rozmer 22cm x 30cm. 
min.hrúbka 120 mic, 1 bal. 
min 50 ks  

    

bal. 40         

115 
Obal EURO A4, 1 bal 
min.100 ks, hrúbka 
min.50mic 

    

bal. 40         

116 

Obálka na spisy zapínacia na 
pripináčik/patentku, rozmer 
A4, polypropylén, farba 
modrá, čierna, červená, žltá 
(podľa aktuálnej ponuky) 

    

ks 100         

117 

Obálka na spisy zapínacia na 
pripináčik/patentku, rozmer 
A5, polypropylén, farba 
modrá, čierna, červená, žltá 
(podľa aktuálnej ponuky) 

    

ks 100         

118 
obalky C5 162x229mm, 
balík min.1000ks, farba 
biela, samolepiace s páskou 

    

bal. 2         
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119 
obalky C6 162*114, bal.min 
1000ks, samolepiaca farba 
biela 

    

bal. 2         

120 
obalky s okienkom DL  
114*225, bal.min 1000ks 
samolepiaca, farba biela 

    

bal. 2         

121 

obálky s úzkym dnom C4 - 
poštové tašky 229x324mm, 
balík min.250 ks, farba biela, 
samolepiace s páskou 

    

bal. 2         

122 

obálky so širokým dnom B4 
- poštové tašky 
250x353mm, balík min.400 
ks, farba hnedá 

    

bal. 2         

123 
obojstranný popisovač na 
CD a DVD, 0,4/0,7 mm, 
čierny 

    

ks 20         

124 

Odkladacia kartónová mapa  
s 3 chlopňami, prešpan  A4, 
farba modrá, zelená, ružová, 
žltá, biela, hnedá (podľa 
aktuálnej ponuky), vnútorná 
aj vonkajšia strana prešpán  

    

ks 100         

125 

Odkladacia kartónová mapa  
s 3 chlopňami papierová A4, 
farba modrá, zelená, ružová, 
žltá, biela, hnedá (podľa 
aktuálnej ponuky) 

    

ks 200         
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126 

Papier do tlačiarne farebný 
intenzívny, farby podľa 
aktuálnej dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

    

bal. 10         

127 

Papier do tlačiarne farebný 
intenzívny, mix min. 5 farieb 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

    

bal. 10         

128 

Papier farebný pastel, farba 
podľa aktuálnej dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
balík/250 listov 

    

bal. 10         

129 

Papierový obal na CD a 
DVD, s okienkom, bez 
lepiacej vrstvy, bal. min 50 
ks 

    

bal. 10         

130 

permanentný popisovač 
čierny  na popisovanie 
transparentných fólií, plast, 
papier, šírka stopy 0,6 mm 

    

ks 30         
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131 

permanentný popisovač 
farebný na popisovanie 
transparentných fólií, plast, 
papier, šírka stopy 0,6 mm, 
sada 4 farieb v balení - 
podľa aktuálnej ponuky 

    

sada 30         

132 
Písacia podložka A4, čierna, 
klip, PVC 

    
ks 10         

133 

Popisovač pre zvýraznenie 
napr.tlačeného textu so 
zrezaným hrotom so šírkou 
stopy 2 - 5 mm, 
vodovzdorný, sada min.4 
rôznych pestrofarebných 
farieb, dĺžka stopy min. 200 
metrov 

    

sada 40         
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134 

poradač s pákovou 
mechanikou, formát A4, 
šírka chrbta 5cm, materiál 
tvrdý kartón potianutý 
polyproylénovou fóliou z 
vonkajšej strany. Na chrbte 
fólia a vymeniteľný 
papierový štítok, otvor na 
vytiahnutie zakladača, 
kovová lišta,radokrúžok, 
farba aleternatívna biela, 
červená, modrá, žltá, modrá 
(podľa aktuálnej 
dostupnosti) 

    

ks 150         
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135 

poradač s pákovou 
mechanikou, formát A4, 
šírka chrbta 8cm, materiál 
tvrdý kartón potianutý 
polyproylénovou fóliou z 
vonkajšej strany. Na chrbte 
fólia a vymeniteľný 
papierový štítok, otvor na 
vytiahnutie zakladača, 
kovová lišta, radokrúžok 
farba alternatívna biela, 
červená, modrá, žltá, modrá 
(podľa aktuálnej 
dostupnosti)       

    

ks 100         

136 

Poznámkový blok v tvare 
kocky, biele, rovné 
nelepené, plastová 
priehladná krabička, min. 
700 lístkov, romer lístka 
83x83 mm 

    

ks 30         

137 

Poznámkový blok v tvare 
kocky,neónové farby rovné 
nelepené, plastová 
priehladná krabička, min. 6 
farieb po 100 lístkov, romer 
lístka 90x90 mm 

    

ks 30         
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138 
pravítko dlhe 30 cm, 
transparentne, plast 

    
ks 10         

139 

rozošívačka na 
odstraňovanie spiniek 
veľkosti 24/ 6 - 10, 24/ 6, 
26/ 6, 23/ 6.  

    

ks 10         

140 
Rýchloschnúci korekčný lak 
biely, skrutkovací uzáver so 
štetcom, flaška min.20 ml 

    

ks 20         

141 

Rýchloviazač  s euro-
dierovaním, plastový A4, bal 
min.10 ks, farba modrá, 
zelená, ružová, žltá, biela, 
hnedá (podľa aktuálnej 
ponuky) 

    

bal. 10         

142 

Sada min. 4 farebných 
popisovačov na biele tabule 
a flipcharty (napr. čierna, 
červená, zelená, modrá - v 
závislosti od aktuálnej 
ponuky), 

    

sada 20         

143 

samolepiace etikety -A4  
biele, rozmer etikety 
210x297mm, 1 bal 
min.100ks 

    

bal. 10         
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144 
samolepiace etikety -A4, 
rozmer etikety 99,1x38,1 
biele, 1 bal min.100ks 

    

bal. 10         

145 
spony na papier veľkosť 
spony 33 mm, bal/min.100 
ks. 

    

bal. 70         

146 
spony na papier veľkosť 
spony 50 mm, bal/min.100 
ks. 

    

bal. 70         

147 
stojan na listy drôtený , 
min.3 priečinky, čierny 

    
ks 6         

148 
Stojan viacúčelový drôtený 
(špalík,sponky ,perá) čierny 

    
ks 6         

149 

stojan/zakladač na spisy-
lamino,skosený, šírka 9-
10cm, výška 30-31 cm, dĺžka 
28-29 cm, farby biela, žltá, 
červená, modrá (podľa 
aktuálnej ponuky) 

    

ks 50         

150 
stolná kalkulačka s 
nakloneným 10-12-
miestnym displejom 

    

ks 10         

151 
strúhatko na drevené 
ceruzky, kovová konštrukcia 

    
ks 10         
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152 

Tekuté lepidlo na lepenie 
papiera so stojanom, 
dávkovacia hubka v uzávere 
pre nanášanie lepidla-bez 
rozpúšťadiel, objem min. 40 
ml 

    

ks 50         

153 

Tuhé tyčinkové lepidlo 
lepenie papiera, kartónu a 
fotografií, bez rozpúštadiel, 
hmotnosť min. 40gr 

    

ks 50         

154 

Viazacie lišty pre dierovací 
nôž, A4, viacnásobné 
použitie hrebeňa, min.25 ks 
v balení modré , čierne 
(podľa aktuálnej ponuky) 

    

bal. 40         

155 

Biela magnetická tabuľa s 
lakovanou úpravou 
povrchu, popisovateľný za 
sucha stierateľnými 
popisovačmi, hliníkový rám, 
odkladacia lišta, montážna 
sada. Rozmery min. 120 x 
min. 180 cm 

    

ks 10         

156 

vlhčené obrúsky určené na 
čistenie monitora z 
mikrovlákna, 
min.100ks/balenie 

    

bal. 20         
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157 

Zakladací obal A4, otvor pre 
vkladanie dokumentov na 
hornej a z polovice na 
bočnej strane.min.hrubka 
170 mic, priehľadný  min. 10 
ks v balení 

    

bal. 30         

158 

Záložky samolepiace v 
štyroch neonových farbách 
rozmeru 20x50mm. Z každej 
farby min. po 50 lístkoch. 

    

ks 100         

159 
Zasúvacie lišty 12 mm 
min.50 ks v bal. 

    
bal. 6         

160 
Zasúvacie lišty 4 mm min.50 
ks v bal. 

    
bal. 6         

161 
Zasúvacie lišty 6 mm min.50 
ks v bal. 

    
bal. 6         

162 

Zoraďovač A4/hr. 2 
cm,obojstranný PVC poťah, 
kapsa na chrbáte,priehľadné 
vrecko na prednej strane,  
celofarebný, 4 krúžková 
mechanika, farba 
alternatívna biela, červená, 
modrá, žltá, modrá, čierna 
(podľa aktuálnej 
dostupnosti)  

    

ks 100         
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163 

Zoraďovač A4/hr. 4 cm, 
obojstranný PVC poťah, 
kapsa na chrbáte,priehľadné 
vrecko na prednej strane, 
celofarebný, 4 krúžková 
mechanika, farba 
alternatívna biela, červená, 
modrá, žltá, modrá, čierna 
(podľa aktuálnej 
dostupnosti)  

    

ks 100         

164 
zošit A4, s krúžkovou 
vazbou linajkový min. 80 
listov  

    

ks 30         

165 
Zošit tvrdá väzba A4 150 
listový linajkový  

    
ks 50         

166 
Zošit tvrdá väzba A5 
100listový linajkový  

    
ks 50         

167 

Zošívačka s kovovým 
zásobníkom a jednoduchým 
vedením spiniek. Kapacita 
náplne 100 spiniek 24/6 
alebo 150 spiniek 26/6, 
hĺbka zošívania min. 6,5 cm, 
zošívací výkon min 30listov   

    

ks 10         
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168 

zošívačka s predĺženým 
ramenom,kapacita zošívania 
4 mm/40 listov (80 g/m2) 
doraz nastaviteľný na 
formáty A2 až A6, stupnica v 
mm a palcoch, otvorené a 
uzatvorené zošívanie, horné 
plnenie spiniek, možnosť 
vyklápania ramena o 180°, 
druh spiniek 150 x 24/6, 150 
x 24/8,210 x 26/6 

    

ks 4         

169 

Papier obojstranne 
potiahnutý  s vyššou 
gramážou pre profesionálnu 
laserovú tlač vizitiek, obalov 
a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 300 gramov 
balík/50 listov 

    

bal. 10         

170 

Papier obojstranne 
potiahnutý  s vyššou 
gramážou pre profesionálnu 
laserovú tlač vizitiek, obalov 
a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 250 gramov 
balík/50 listov 

    

bal. 10         
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171 

Obal EURO A4 na zakladanie 
hrubých materiálov, spodný 
a bočný klin min. 23 mm, 
otvorené spodné rohy, 
otvor zhora bez chlopne hr. 
min 170mic, min.10 ks v 
balení 

    

bal. 30         

172 

Kombinovaná menovka s 
klipom a zatváracím 
špendlíkom rozmerov min. 
90 x 54 mm, min. 50 ks v 
balení 

  

  bal. 2         

173 

Textilná bezpečnostná 
šnúrka s klipom (pri 
zachytení sa odopne). 
Vhodná pre visačky a 
menovky z pevného PVC 
určené pre polykarbonátovú 
kartu rozmeru ID-1 (54x85,6 
mm). Modreá farba šnúrky, 
šírka min. 10 mm, dĺžká min. 
44 cm s poistkou (uvoľní sa 
pri zachytení remienka 
alebo silnom potiahnutí) 

    

ks 50         
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174 

Visačky na ID karty z 
polomatného tvrdého 
plastu. Možnosť zavesiť na 
klip, šnúrku alebo retiazku. 
Rozmery visačky vhodné pre 
polykarbonátovú kartu 
rozmeru ID-1 (54x85,6 mm) 

    

ks 50         

C  E  L  K  O  M     ČASŤ I. + ČASŤ II.   (tonery + kancelárske potreby) - -     
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Príloha č.1  Súťažných podkladov – Identifikačný list uchádzača 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte len v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku 

 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  
  

Právna forma  
  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je 

uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, 

a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  

konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

  

  

  

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  

E-mail  

Fax  

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas elektronickej aukcie 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  

E-mail  

Fax  

 

V ...................................., dňa ........................ 

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:             

.......................................................................... 
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Príloha č.2  Súťažných podkladov – Cenová špecifikácia predmetu zákazky 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk 
(údaj bude zverejnený na otváraní ponúk) 

Tabuľka č. 1 

P. č.  Názov kritéria 
Návrh na plnenie 

kritéria v EUR bez DPH 
DPH 

Návrh na plnenie 
kritéria v EUR s DPH  

1 Cena za celý predmet zákazky  
  

 

 

 

.........................................  
Mesto a dátum  
 
                   
  

.................................................................................................... 
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
 
 

.......................................................... 
odtlačok pečiatky uchádzača
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Príloha č.3  Súťažných podkladov – Kritérium na hodnotenie ponúk – E-aukcia 
 

 Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej 
aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom 
vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné 
dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  

 Predmetom elektronickej aukcie sú určené kritéria pre vyhodnotenie ponúk  
 

P.č.  Názov kritéria Váhovosť 

Kritérium  č. 1 Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH 100 

 

 Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať cenu bez DPH.  
 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať cenu smerom nadol podľa pravidiel aukcie 

v stanovených položkách.  
 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom 

upravovať cenu smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Presné obmedzenia budú stanovené 
pred e-aukciou a doručené uchádzačom, ktorí sa zúčastnia e-aukcie spolu s pozvánkou. Verejný 
obstarávateľ predpokladá obmedzenie minimálneho kroku. 

 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení 
ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie.  

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, 
ktorých ponuky neboli vylúčené. 

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia 
vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.  

 Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk 
administrátorom.  

 Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú 
musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu 
v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná 
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu so všetkými presnými informáciami o priebehu 
elektronickej aukcie. 

 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa 
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy 
na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na 
internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí 
prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred 
jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku 
elektronickej aukcie.  

 Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia 
elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej 
aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického 
pripojenia. 

 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na 
adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači 
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podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie 
aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.  

 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického 
pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese 
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom odporúčame 
skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité  technické zariadenia a pripojenia spĺňajú 
požadované technické podmienky: 
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

- pripojenie na internet, 

- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox  ver.3.x, Opera 

10.x, Chrome 7.x a vyššie, 

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 

 komunikácie so serverom, 

- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentmi. 

 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného 
výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení 
a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite 
administrátor informovať všetkých uchádzačov.    

 


