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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
zákazka na dodanie tovarov
„Nákup to n e rov a cartridge"

1.

Identifikácia v e r e j n é h o o b s t a r á v a t e ľ a
Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre styk s uchádzačmi:
Bc. Peter Paulík; JUDr. Michaela Krnčoková
Telefón: 045/678 71 99; 045/678 71 36
Fax: 045/6787155
Elektronická pošta: peter.paulik@ziar.sk;michaela.krncokova@ziar.sk

2.

Predmet zákazky: „Nákup to n e rov a cartridge"

3.

Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný slovník (CPV): 30125100-2

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávok tonerov/cartridge vybraných druhov
a typov:
1/
tonerových náplní do tlačiarní a cartridge v originálnom vyhotovení, vrátane služieb spojených
s dovozom, vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia a bezplatným odberom, odvozom a
ekologickou likvidáciou prázdnych tonerových kaziet,
2/
tonerových náplní do tlačiarní a cartridge - náhradné renovované náplne, vrátane služieb
spojených
s dovozom, vyložením tovaru v mieste jeho umiestnenia a bezplatným odberom,
odvozom a ekologickou likvidáciou prázdnych tonerových kaziet. Verejný obstarávateľ iné typy
(napr. univerzálne) neakceptuje.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodávky vybraných druhov a typov tonerových náplní a
cartridge do tlačiarní pre potreby Mestského úradu v čase do 2h od objednávky.
Podrobná špecifikácia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ si pri neprekročení
predpokladanej hodnoty zákazky vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvo v zmysle
špecifikácie predmetu zákazky podľa vlastných potrieb, pričom maximálne množstvo je dané
vyčerpaním sumy 20.000,00 Eur bez DPH.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: od 15.000,00 Eur bez DPH do 20.000,00 Eur bez DPH

6.

Miesto a termín ukončenia predmetu zákazky:
6.1 Miesto dodania: Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
6.2 Termín dodania: do 31.12. 2016 alebo do vyčerpania sumy 20.000,00 Eur bez DPH podľa toho,
ktorá udalosť nastane skôr

7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti.

8.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach.
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Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa Úhrada za plnenie
predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobný stykom, bez poskytnutia zálohy alebo
preddavku, a to na základe jednotlivých faktúr. Jednotlivé faktúry zaplnenie predmetu zákazky
poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi, vždy po skončení kalendárneho mesiaca, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

10.

Podmienky účasti záujemcov:
Osobné postavenie:
Podľa § 26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní uchádzač na splnenie podmienok účasti predloží fotokópiu dokladu o oprávnení, ktorým
preukáže, že je oprávnený dodať tovar a uskutočniť službu, ktoré sú predmetom zákazky.

11.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom
„Nákup tonerov a cartridge " - NEOTVÁRAŤ.
a) lehota na predkladanie ponúk - dátum: do 21.11.2014, čas: do 10.00 hod
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, osobne na tej iste adrese alebo
doručenie na mailovú adresu michaela.krncokova@ziar.sk
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €

12.

Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady
spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna
a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.
Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení
navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH
sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v €
navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH
v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3
ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

13.

Požiadavky na obsah ponuky:
a) Doklady požadované v bode 10 tejto výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Návrh na plnenie kritérií musí byť spracovaný ocenením celého predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač určil presnú cenu predmetu zákazky vyplnením Návrhu na
vyplnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Neakceptuje sa dodanie letáku, všeobecnej alebo
inej alternatívnej ponuky, z ktorej bude jednoznačne vyplývať celková cena predmetu zákazky
v požadovanom rozsahu.
V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty uvedenej v bode 5 tejto výzva verejný obstarávateľ
nebude cenové ponuky uchádzačov akceptovať, súťaž zruší a zmluvu, ktorá je výsledkom postupu
zadávania zákazky podľa § 69 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní neuzatvorí.

14.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3 ods.
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) Cenovú ponuku uchádzača
s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

15.

Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:
Plnenie bude zabezpečené na základe samostatných
obstarávateľa.
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16.

Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa.

17.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.

18.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.12.2016

19.
19.1

Ďalšie informácie:
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 11 písm. a) tejto výzvu
nebudú vyhodnocované v rámci zadávanie predmetu zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené.
Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah
a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaná
v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, postupuje podľa §
9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov uchádzača predložených
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočni písomne
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.

19.2
19.3

19.4
19.5

19.6

V Žiari nad Hronom, dňa 13.11.2014

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Špecifikácia predmetu zákazky

1/ Cenová kalkulácia - originálne náplne
Predpokladaný
odber
do 31.12.2016

P.č.

Typové označenie cartridge/tonery podľa
kódu výrobcu tlačiarne

1.

H P C4906AE - 940XL black

30

2.

H P C4909AE - 940XL žltý

30

3.

Printhead HP940 Officejet C4900A

6

4.

HP 951XL black

20

5.

HP 951XL yellow

20

6.

HP CB436A - Black Toner LaserJet P1505
(2000 str)

30

7.

HP CE278A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1606 (2100 str)

30

8.

HP CE505X - toner čierny pre LaserJet P2055
(6500 str)

16

9.

HP CE285A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1102(1600 str)

12

10.

H P Q7553X - toner čierny pre LaserJet
P2015X (7000 str)

15

2/ Cenová kalkulácia - náhradné renovované náplne

P.č.

Typové označenie cartridge/tonery podľa
kódu výrobcu tlačiarne

I B B B

Predpokladaný
odber
do 31.12.2016

3.

HP CB436A - Black Toner LaserJet P1505
(2000 str)

20

4.

HP CE278A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1606 (2100 str)

14

5.

HP CE505X - toner čierny pre LaserJet P2055
(6500 str)

16

6.

HP CE285A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1102(1600 str)

8

7.

HP Q7553X - toner čierny pre LaserJet
P2015X (7000 str)

10

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom

Názov predmetu zákazky:
Nákup tonerov a cartridge

Obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo záujemcu:

1. Cena za dodanie predmetu zákazky
1a/ Cenová kalkulácia
Originálne náplne
Jcdnotxová
P.č.

Typové označenie cariridge/tonery podľa
kódu výrobcu tlačiarne

Počet
ks

1.

HP C4906AE - 940XL black

30

2.

HP C4909AE - 940XL žltý

30

3.

Printhead HP940 Officejet C4900A

6

4.

HP 951XL black

20

5.

H P 9 5 1 X L yellow

20

6.

HP CB436A - Black Toner LaserJet P1505
(2000 str)

30

7.

HP CE278A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1606 (2100 str)

30

8.

HP CE505X - toner čierny pre LaserJet P2055
(6500 str)

16

9.

HP CE285A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1102(1600 str)

12

10.

HP Q7553X - toner čierny pre LaserJet
P2015X (7000 str)

15

Cena celkom v €

cena
v € bez DPH
za ks

Jednotková
cena v € s
DPH za ks

Cena v € bez DPH

Cena v C f, DPH

1b/

Cenová

kalkulácia

Náhradné renovované

náplne

lllllllllllllj Jednotková
Počet
cena
ks
v e bez DPH
za ks

• • Í *
Typové označenie cartridge/tonery
podľa kódu výrobcu tlačiarne

P.č.

1.

HP CB436A - Black Toner LaserJet P1505
(2000 str)

20

2.

HP CE278A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1606 (2100 str)

14

3.

HP CE505X - toner čierny pre LaserJet
P2055 (6500 str)

16

4.

HP CE285A - toner čierny pre Laser Jet Pro
P1102(1600 str)

8

5.

HP Q7553X - toner čierny pre LaserJet
P2015X (7000 str)

10

Jednotková
cena v € s
DPH za ks

Cena v € bez DPH

•

Cena v C s DPH

Cena celkom v € bez DPH

1 a/Cenová

kalkulácia

- originálne

náplne

+ 1b Cenová

kalkulácia

- kompatibilné

náplne

Cena celkom bez D P H v €
Výška DPH v €
Celková cena s DPH v €

2.

S o m platcom DPH:

áno
nie

(nehodiace sa preškrtnite)

V

dňa

podpis štatutárneho zástupcu,

pečiatka

