
                                                                                                                           Č. j. : 2012/003752        

                                                                                                                                                  2012/00126 -2 /DA11 

Výzva 

podprahová zákazka na predloženie ponuky 
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb 

 

Predmet obstarávania : 

 

„Dodávka papiera“  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

            Názov organizácie       : Katastrálny úrad v Nitre                 

      Adresa organizácie      : Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra  

      Kontaktná osoba 

      vo veciach zmluvy      : Ing. Miroslav Koiš - prednosta Katastrálneho úradu v Nitre   

      Kontaktné osoby 

      obstarávateľa určené  

      pre styk s uchádzačmi  : Ing. Ingrid Kabaivanovová, tel. 037/65 49 359, 037/281 9405 

                                             Ing. Martin Vaško, tel.: 037/65 49 235, 037/281 9407 

      IČO                              : 37860386 

      DIČ                              : 2021625188 

      Bankové spojenie         : Štátna pokladnica 

      Číslo účtu                     : 7000062676/8180 

            Telefón                         : 037/65 49 359, 037/281 9405 

      Fax                               : 037/65 33 147 

      e-mail                           : kunreo@skgeodesy.sk 

      Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.  

   

2. Názov predmetu zákazky: 

Dodávka papiera. 

      Slovník spoločného obstarávania : 

      30197640-4, samokopírovací a iný kopírovací papier 

      30197642-8, papier na fotokopírovanie a xerografický papier 

      30197643-5, papier na fotokopírovanie 

      30197644-2, xerografický papier 

      30199310-6, razený alebo perforovaný papier používaný na tlač 

 

3. Typ zmluvy:  

 Kúpna zmluva. 

      Kúpna  zmluva  uzatvorená  v  zmysle § 409 a  násl. Zákona č. 513/1991 Obchodného    

      zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

4. Opis predmetu zákazky: 

4.1. Dodávka papiera podľa špecifikácie a podľa aktuálnych potrieb verejného 

obstarávateľa vrátane služieb spojených s ich dodávkou a vyložením na presné miesta 

určenia zamestnancami správ katastra v Nitrianskom kraji. 
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4.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť sortiment predmetu zákazky 

mimo špecifikácie v prípade potreby.  

4.3. Špecifikácia druhu papiera je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto výzvy. 

                     Bližšia špecifikácia  predmetu  obstarávania je popísaná v súťažných podkladoch             

            časti B.1 Opis predmetu obstarávania. 

 

5. Druh a množstvo tovaru : 

- kopírovací papier A4 80g/m2        10 000 balíkov                          

- kopírovací papier A4 160g/m2        2 000 balíkov                          

- výkresový papier A4 180g/m2         1 500 balíkov                       

- kopírovací papier A3 80g/m2             450 balíkov 

- tabelačný papier 25 x 12 (1+0)               5 balíkov               

- tabelačný papier 25 x 12 (1+1)               5 balíkov               

 

                  Podrobnejší   popis  požadovaných   tonerov  vrátane  predpokladaného   množstva     

            tvorí  prílohu  č. 1 tejto  výzvy  a  ďalej je uvedený v súťažných  podkladoch, časť B.1. 

            Opis predmetu obstarávania.  

            Súvisiace služby :  

            Doprava na miesto určenia vrátane vyloženia na miesto určenia. 

 

6. Miesto dodania : 

Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, Nitra 

Správa katastra Komárno, Platanová alej č. 7, Komárno 

Správa katastra Levice, T. Vansovej č. 4, Levice 

Správa katastra Nitra, J. Vuruma č. 1, Nitra 

Správa katastra Nové Zámky, SNP č. 3, Nové Zámky 

Správa katastra Šaľa, Staničná 23, Šaľa 

Správa katastra Topoľčany, Bernolákova č. 1652, Topoľčany 

Správa katastra Zlaté Moravce, Sládkovičova č. 3, Zlaté Moravce 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Uchádzač je povinný predložiť ponuku iba na celý predmet zákazky, t.j. na všetky 

časti predmetu zákazky v celku.  

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou cenovej  ponuky bude 

variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 

hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

9.  Trvanie zmluvy a predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 

Zmluva sa uzatvára na dobu trvania 20 mesiacov alebo do doby ak finančná hodnota 

presiahne čiastku 39 990,00 euro bez DPH. Lehota začne plynúť deň po dni 

zverejnenia zmluvy.            
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10.   Podmienky financovania :   

        Predávajúcemu sa nebudú  poskytovať  žiadne  preddavky. Kupujúci  uhradí  predmet   

        kúpy   predávajúcemu  po  jeho   prevzatí    na  základe  potvrdeného  dodacieho  listu  

        a doručenej faktúry. Dodací list bude tvoriť  prílohu  faktúry.  Faktúra bude splatná 21   

        kalendárnych   dní  odo  dňa  jej  doručenia   kupujúcemu.  Faktúry   budú   uhrádzané  

        z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu bezhotovostným platobným stykom. 

 

11. Poskytnutie súťažných podkladov : 

       Súťažné    podklady   sa   budú    poskytovať   na  základe  písomnej  žiadosti  zaslanej  

            verejnému   obstarávateľovi  alebo   osobne  na   nižšie  uvedenej  adrese.  ( netýka  sa  

            záujemcom, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou).  

            Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese : 
            Katastrálny úrad v Nitre                 

      Štefánikova tr. 69 

      949 01 Nitra  

      Ing. Ingrid Kabaivanovová, Ing. Martin Vaško 

      tel. 037/65 49 359, 65 46 235, 037/281 9405, 281 9407, e-mail kunreo@skgeodesy.sk 

      Súťažné podklady sa budú vydávať : 

            V pracovných dňoch do 09.11.2012 

            v čase    od   8,00   hod.   do  11,00  hod  a od 13,00 hod.  do 14,00 hod. na sekretariáte  

            Katastrálneho úradu v Nitre (č. d. 195). 

            Spôsob prevzatia : Osobné prevzatie alebo zaslanie e-mailom alebo zaslanie poštou. 

    

12.  Úhrada za súťažné podklady :  

Sa nevyžaduje. 

 

     13.  Lehota na predkladanie ponúk:  

            22.11.2012 do 14,00 hod. 

      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :       

      Poštovou  zásielkou   na   adresu   uvedenú v  bode 1. a 11. alebo osobne na sekretariát          

      Katastrálneho  úradu  v Nitre  so  sídlom podľa  adresy  uvedenej v bode 1. a 11. a to v  

      pracovných dňoch od 8,00 hod. do 11,00 hod. a od 13,00 hod. do 14,00 hod. 

      Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na predmet obstarávania. Ponuku predloží  

      v uzavretom  obale  s   uvedením obchodného  mena a  sídla   uchádzača alebo   miesta  

      podnikania uchádzača s označením „ podprahová  zákazka -  neotvárať“,  s  heslom  

      súťaže „papier“ a odtlačkom pečiatky uchádzača.  

            Jazyk ponuky :Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

     14.  Otváranie obálok s ponukami : 

            Miesto :   Katastrálny   úrad  v  Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, miestnosť číslo  

            dverí 190, (3. poschodie) 

            Dňa     : 23.11.2012 o 10,00 hod. 

 

15.   Podmienky účasti uchádzačov: 

             Splnenie   podmienok   podľa   §   99  ods.  1  písm.  b)  zákona    preukáže   uchádzač   

        predložením originálov alebo úradne osvedčených kópií požadovaných dokladov. 

15.1. Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia 

podmienok  účasti : § 26  ods. 1.  Splnenie  podmienok  preukazuje podľa  § 26 ods. 2  
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zákona. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v zmysle § 128 ods. 1 zákona 

môže doklady vyžadované v zmysle § 26 ods. 2 zákona nahradiť platným potvrdením 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  

15.2. Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti : § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky, v ktorej má uchádzač 

vedený účet, o schopnosti uchádzača si plniť finančné záväzky. 

15.3. Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti : § 28 ods. 1, 

a)  zoznam  úspešne   realizovaných dodávok rovnakého  charakteru  za   posledné  tri  

     roky s uvedením cien dodávok,  

b) platný originál  alebo úradne osvedčenú kópiu certifikátu na dodávku papiera, 

ktorý musí spĺňať certifikáciu podľa ISO 9706. 

     Podmienky účasti uchádzačov špecifikované v bodoch 15.1. až 15.3. tejto výzvy 

sú podrobne popísané v súťažných podkladoch v bode číslo 17. časti  A.1 Pokyny pre 

uchádzačov.    

 

      16.  Kritériá na hodnotenie ponúk: 

             Najnižšia cena vrátane DPH.     

      17.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   

             21.12.2012 

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : 

V prípade ak úspešný uchádzač, s ktorým  bola uzatvorená zmluva na poskytovanie 

tovaru stratí v priebehu jej trvania schopnosť plniť zmluvný záväzok, verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri 

vyhodnocovaní ponúk umiestnil na druhom mieste a má záujem pokračovať. 

Dôvody zrušenia súťaže : 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov : 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 Osoby  zodpovedné  za  vysvetľovanie podmienok účasti vo výzve alebo v súťažných 

podkladov : 

             -  Ing. Ingrid Kabaivanovová, Katastrálny úrad v Nitre,  ekonomický odbor 

                                                              Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra                                                                

                                           tel. č.  : 037/65 49 359, 037/281 9405       

               fax č.  : 037/65 33 147 

               e-mail : kunreo@skgeodesy.sk                                                          

             -  Ing. Martin Vaško, Katastrálny úrad v Nitre,  ekonomický odbor 

                                                              Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra                                                                

                                           tel. č.  : 037/65 49 235, 037/281 9407       

               fax č.  : 037/65 33 147 

 

      19.  Elektronická aukcia 

             Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky nepoužije elektronickú aukciu. 
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      20.  Chránené dielne 
             Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne, chránené pracoviská. 

 

 

 

 

V Nitre,  24.10.2012 

Dátum odoslania výzvy : 25.10.2012 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Koiš  

                                                                                                              prednosta 

                                                                                                 Katastrálneho úradu v Nitre                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ingrid Kabaivanovová  

       reg. číslo OSO : M0242-361-2002 

        Meno, priezvisko 

       a podpis odborne spôsobilej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k Výzve na predmet obstarávania : „Dodávka papiera“   

    

  Charakteristika    Predpoklad. 

Papier MJ MJ množstvo za 

(Charakteristika)     20 mesiacov 

kopírovací   papier A4 80g/m2       

-biely kancelársky  papier vhodný  na  použitie        

v bežných typoch kopírovacích strojov a tlačiarní; balík=500 listov balík 10 000 

kopírovací   papier A4 160g/m2       

-biely kopírovací  papier vhodný na použitie       

v bežných typoch kopírovacích strojov a tlačiarní; balík=250 listov balík 2 000 

výkresový    papier A4 180g/m2       

-biely papier formátu A4,gramáž 180g/m2; balík=200 listov balík 1 500 

kopírovací   papier A3 80g/m2       

-biely kancelársky  papier vhodný  na  použitie        

v bežných typoch kopírovacích strojov a tlačiarní; balík=500 listov balík 450 

tabelačný  papier  25×12  (1+0)       

-papier do ihličkových  tlačiarní s oddeliteľnou       

perforáciou  po  bokoch ; balík=2000 zložiek balík 5 

tabelačný  papier  25×12  (1+1)       

-papier do ihličkových  tlačiarní s oddeliteľnou       

perforáciou  po  bokoch, s jednou  kópiou; balík=1000 zložiek balík 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 


