
Výzva na účasť 
v on-line výberovom konaní 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 

Kancelárske potreby 

Pozvánka 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line 
elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://ruzinov.proe.biz  dňa 02. 05. 2012 10:00. 
 
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Zdenek Císar 
telefón: 48284222 
e-mail: zdenek.cisar@ruzinov.sk 

Predmet 

Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky: 

Poradie Názov položky MJ Množstvo 

001. Dodávka kancelárskych potrieb podľa predloženého 
zoznamu  
 
Prílohy: 
[ Zoznam kanc potrieb.pdf ] 

kus 1.00 

 
 
 
Voliteľné podmienky: 

Kritériá 

1. CENA:  
Cena sa stanovuje za všetky položky v celkovej cene bez DPH. 
 
2. PLATOBNÉ PODMIENKY:   
Splatnosť faktúr požadujeme 30 dní.  
 
3. DODACIE PODMIENKY:   
Tovar požadujeme dodať bezplatne na adresu obstarávateľa do 14 dní po nahlásení 
objednávky vyhlasovateľom. 
 
4. OBDOBIE NÁKUPU:   
II. štrťrok 2012 
 
5. REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK:   
Objednávka bude nahlásená prostredníctvom emailu. 



 
6. OSTATNÉ PODMIENKY:  
 
-vyhlasovateľ požaduje zadať cenu za všetky položky a dodať všetky položky verejného 
obstarávania uvedené v prílohe. 
 
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo 
vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite 
oznámiť. 
 
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej 
kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je 
v jej priebehu nemenná. 
 
 

Priebeh 

Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po prihlásení sa účastníka 
do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. 
 
Zadávacie kolo 
24. 04. 2012 10:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, 
pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a 
voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. 
 
Súťažné kolo 
02. 05. 2012 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí 
najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 10 min. majú jednotliví účastníci 
možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky 
nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou. 
 
Minimálny krok zníženia cenovej ponuky 
Jednotkovú cenu je možno znižovať minimálne o 0.10 %. 
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke účastníka.) 
 
Maximálny krok zníženia cenovej ponuky 
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %. 
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.) 
 
Predlžovanie 
Súťažné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejko ľvek zmene ceny v posledných 2 min. 
 
Platnosť prístupových kľúčov 
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už 
nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho 
protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vytlačenie vykonať 
hneď po skončení e-aukcie. 
 



Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve 
ukončení elektronického výberového konania. 

Kontakty 

Vyhlasovateľom výberového konania je: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie: 
Zdenek Císar 
telefón: 48284222 
e-mail: zdenek.cisar@ruzinov.sk 
 
 
Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie 
administrátor: 
Juraj Biely  
telefón: +421 248 284 415 
e-mail: juraj.biely@ruzinov.sk  

 

Prihláška 

V prípade záujmu je potrebné kontaktovať kontaktnú osobu. 
 
 
 



 
          Predmety dodávky  kancelárskych potrieb na rok 2012 
 
 
 
Názov tovaru   Farba   Množstvo 
        
 
Pero guličkové  modrá náplň  430            
Liner Centropen 2811  červená  100              
Liner Centropen 2811  čierna   100              
Liner Centropen 2811  zelená     60                
Liner Centropen 2811  modrá     60  
Zvýrazňovač    zelená   150                                       
Zvýrazňovač     oranžová  150                                      
Zvýrazňovač     žltá    150                 
Zvýrazňovač    ružová   150                   
Ceruzka mechanická  0,5 mm     50         
Tuhy do mech. ceruzky HB  0,5     30     
Pravítko trojuholníkové      40 
Pravítko štandardné   30 cm     55 
Guma        100 
Strúhadlo hliníkové       50 
Korekčný roler Pritt 4,2 mm      60             
Náplň do korektoru roler Pritt     70 
Korekčný lak –vodná báza      20 
Lepiaca páska  19mmx33m      80 
Dierovač        53 
Zošívačka        85 
Spony zošívacie    24/6              520 
Spony listové 30 mm                 215 
Spony listové 50 mm       20   
Rýchloviazač PP      500  
Euroobaly A4                        6400 
Zošit školský A4 – linajkový      40 
Zošit školský A5 – linajkový      40 
Lepené bloky A5 – linajkový      30 
Zošit A4 linajkový – tvrdé dosky     32 
Zošit A5 linajkový – tvrdé dosky     33 
Lepiaca tyčinka Pritt  17 g    160 
Lepiaca tyčinka Pritt    8 g    100 
Nožnice         65 
Pákový zakladač  8 cm    500 
Pákový zakladač  5 cm       100 
Samolepiace pozn. bločky  75x75              530  
Značkovacie záložky        20 
Kocka  – lepená       95 
Zakladač na časopisy - papierový     50  
Obálky C6 – samolepiace            10 000 
Odkladacia mapa s 3 chlopňami ekonomik  500       



Nezávesné rýchloviazače  1/1 classik    350  
Závesný rýchloviazač   ½      400    
Závesný rýchloviazač celý                 300 
Spisové dosky so šnúrkami                 700       
Odkladacia mapa bez chlopní              4 000   
Gélový zvlhčovač prstov          5        
Kancelársky papier A3 80 g        40 balíkov 
Podpisová kniha – harmonika       50 
Dovolenkové lístky – samoprepisovacie                 70 
Priepustky        100 
Rozšívačka          40 
Kancelársky papier A4 160 g        10 balíkov 
Kancelársky papier A4 80 g       150 balíkov – t.j. 30 krabíc 
Závesný zakladač so širokým dnom 40 mm                 25 
Závesné dosky farebné A4  - červená     185 
    Modrá                  35 
    Biela       35 
    Žltá       35 
    Hnedá – kartón     35 
Klipy na dokumenty čierne 41 mm         5 
Špagát trikolóra         10 
Veľké obálky  C4       500 ks 
Veľké obálky s x dnom      150 ks 
Dokumentačný atrament          5 ks 
Tabelačné etikety 100x36,1/2-radové        2 krabice 
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