
  

Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava
 

Základná škola Tbiliská 4 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) predkladá podľa § 9 ods. 9 zákona 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 4/2014 
 

1.  Názov predmetu zákazky:  Dodávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Základná škola 

Sídlo:  Tbiliská 4, Bratislava 

IČO:     31768849 

DIČ:     2020958346 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. SK 1502000000001635624153 

Telefón:  02/44887971 

Štatutárny orgán:  Mgr. Eva Šišková - riaditeľka 

3. Kontaktná osoba: 
Marta Kirthová, tel. 02/ 44887971, e-mail : kirthova@zstbiliskaba.edu.sk  
Zverejnenie výzvy dňa:  14.3.2014 na www.zstbiliskaba.edu.sk - verejné obstarávanie 
4. Opis predmetu zákazky: Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy. Ceny musia byť 
uvedené za originálne náplne, nie náhrady. V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté 
všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane dopravy do miesta dodania. 
5. Predpokladaná hodnota:   1.500,00 € bez DPH 
6. Možnosť predloženia ponuky: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Ponuky 

musia byť predložené v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). 
7.  Miesto realizácie predmetu zákazky: Základná škola, Tbiliská 4, 83106  Bratislava 
8. Lehota na realizáciu predmetu zákazky : plnenie do 48 hodín od zaslania objednávky 
9. Lehota na predloženie ponúk: Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 21.3.2014 15,00 hod. 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú predmetom skúmania v rámci 
prieskumu trhu. 
10. Miesto predkladania ponúk: 
Pri osobnom doručení: Základná škola Tbiliská 4 Bratislava – sekretariát školy, p. Kirthová 
Doručenie e-mail: na emailovú adresu podľa bodu 3. výzvy na predloženie ponuky 
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". 
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. 
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 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 neskorších 
predpisov. Ceny je potrebné uvádzať aj s DPH! V 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. Do celkovej ceny budú zahrnuté všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky vrátane dopravy. 
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14. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
- Predloženie cenovej ponuky spracovanej podľa požiadaviek v bode 4. tejto výzvy 
v stanovenom termíne 
 
 
 
 

Schvaľuje: Mgr. Eva Šišková 
V Bratislave, dňa 14.3.2014  
 
Vypracovala: Marta Kirthová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky   4/2014 

Príloha č. 1 
 

  Cena za kus originál Poznámka 
Typ tlačiarne Typ 

náplne 
s DPH  

HP LJ 1020/1018 Q2612A   
HP LJ 1100 C4092A    
HP LJ 1200 C7115X    
HP LJ 6L C3906A    
HP Color Jet 2550 C9700A    
HP Color Jet 2550 C9701A    
HP Color Jet 2550 C9702A    
HP Color Jet 2550 C9703A    
HP Color Jet 2500 C9704A    
Epson Aculaser M2000 3500str.    
Epson Aculaser M2000 8000str.    
Epson B-500DN T6161 

black 
   

Epson B-500DN T6162 
modry 

   

Epson B-500DN T6163 
cerveny 

   

Epson B-500DN T6164 
zlty 

   

Canon LBP2900 CRG703   
HPCLJ CP2025 CC530A 

black 
  

HPCLJ CP2025 CC530D 
dvoj.bal. 

  

HPCLJ CP2025 CC531A 
modra 

  

HPCLJ CP2025 CC532A 
zlta 

  

HPCLJ CP2025 CC533A 
cervena 

  

Kopírovací stroj LANIER  
7313 

Toner 
čierny 

  

Kopírovací stroj LANIER 
LD 115 

Toner 
čierny 

  

Kopírovací stroj REX 
ROTARY MP 161 

Toner 
čierny 

  

 


