
  

Výzva na predkladanie ponúk 6/2014
 
Podľa § 9 ods. 9 zákona vyhlasuje zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pod názvom „Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení“ 
 

1.  Identifikácia  verejného obstarávateľa: 
Názov:    Základná škola 
Sídlo:    Tbiliská 4, Bratislava 
IČO:       31768849 
DIČ:       2020958346 
Telefón:   02/44887971 
Štatutárny orgán:  Mgr. Eva Šišková – riaditeľka  
e-mail:    riaditelka@zstbiliskaba.edu.sk 
kontaktná osoba:  Marta Kirthová, tel. 02/ 44887971, e-mail : kirthova@zstbiliskaba.edu.sk  
 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava 
 
3. Typ zmluvy:  Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka 
 
4. Komplexnosť dodávky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač môže predložiť 
ponuku iba na celý predmet zákazky. 
 
5. Variantné riešenia: Nepripúšťa sa.  
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   4 000,00 € bez DPH  
 
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: od 1.1.2015 do 31.12.2016 
 
8. Stručný opis zákazky : Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov do školy a do zariadenia 
školského stravovania, v rozsahu podľa objednávky.  
Slovník spoločného obstarávania: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8 
 
9. Lehota na predloženie ponúk: Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 05.12.2014 o 10,00 hod. 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú predmetom skúmania pre účely výberu 
zmluvného partnera. 
 

10. Miesto predkladania ponúk: 
Pri osobnom doručení:  Základná škola Tbiliská 4 Bratislava – sekretariát školy, p. Kirthová 
Doručenie e-mail:  na emailovú adresu kirthova@zstbiliskaba.edu.sk 
Doručenie prostredníctvom pošty na adresu:  Základná škola Tbiliská 4 Bratislava 83106, do rúk p. 
Kirthovej.  Pri doručení ponuky poštou je potrebné ponuku označiť : „Cenová ponuka: Tonery do 
tlačiarní a kopírovacích zariadení- neotvárať". 
 
11. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho 
rozpočtu - rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok za služby sa neposkytuje. 
Úhrada bude realizovaná na základe vystavenej faktúry za poskytnuté služby za príslušný mesiac so 
splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavok 
neposkytuje. 
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk :   najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
 

13. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky 
Uchádzač uvedie cenu v prílohe č. 1. v štruktúre podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou výzvy. 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
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neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené 
náklady uchádzača vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu zákazky vrátane dopravy. 
Pri ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 
obstarávania v EUR vrátane DPH. Ceny je potrebné uvádzať aj s DPH! 
Pri ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 
zákazky v EUR.  Súčasne na skutočnosť že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa v 
ponuke.  
 

14. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
-  Predloženie cenovej ponuky spracovanej podľa požiadaviek v bode 13. tejto výzvy. 
- Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa opisu predmetu zákazky – výpis 
z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač 
nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zákona NR SR č. 
25/2006 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov – fotokópie). Uchádzač predloží 
čestné vyhlásenie, že zaňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Cenovú ponuku predložiť v slovenskom 
jazyku, ceny uvádzať v mene Euro. 
 
15. Obsah cenovej ponuky: Identifikačné údaje uchádzača , kontakt na zodpovedného zástupcu: 
meno a priezvisko, číslo telefónu, faxu. Príloha č. 1,  návrh zmluvy na  plnenie. Doklady a dokumenty 
podľa bodu 14. Cenová  
 
16. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: V tejto výzve sú uvedené všetky podklady, 
ďalšie podklady sa preto neposkytujú.  
 
 
 

 

Mgr. Eva Šišková 

       riaditeľka 
                      
   
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 28.11.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky ZŠ Tbiliská 4, Bratislava 

Príloha č. 1 
 

   originál kompatibilný 
Por. 

c. 
Názov  bližšie 

upresnenie 
Cena s DPH Cena s DPH 

2 HP LJ 1020/1018    

3 HP LJ 1100    

4 HP LJ 1200    

5 HP LJ 6L    

6 HP Color Jet 2550 Žltá    

7 HP Color Jet 2550 Modrá    

8 HP Color Jet 2550 Červená    

9 HP Color Jet 2550 čierna   

10 Canon LBP6200d    

1 1  Epson Aculaser M2000    

1 2  HP LJ 6L    

13 Epson B-500DN Žltá    

14 Epson B-500DN Modrá    

15 Epson B-500DN Červená    

16 Epson B-500DN čierna   

1 7  Canon LBP2900    

1 8  HPCLJ CP2025 Žltá    

19 HPCLJ CP2025 Modrá    

20 HPCLJ CP2025 Červená    

21 HPCLJ CP2025 čierna   

22 Fax JX 200    

23 Kopírovací stroj LANIER  
7313 

   

24 Kopírovací stroj LANIER LD 115    

25 Kopírovací stroj REX ROTARY MP 161    

26 Typ tlačiarne    

 SPOLU:    

 


