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Výzva na predloženie ponuky 
(jednoduchá zákazka) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:    Gymnázium Milana Rúfusa 
IČO:    00160881 
Sídlo:    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba:   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
Telefón/Fax:   045/672 56 30 
Elektronická pošta:  sekretariat@gymzh.sk 
Internetová adresa:  http://www.gymzh.sk 
 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
 

Dodávka tonerov 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom obstarávania je dodanie vybraných druhov originálnych tonerov do tlačiarní, multifunkčných 
zariadení a kopírovacích strojov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. Požadujeme zároveň zabezpečenie 
spätného odberu a ekologickej likvidácie použitých tonerov. 
 
Dodávateľ musí byť schopní doručiť požadovaný toner do 24 hodín od prevzatia objednávky. 
 
4. Spoločný slovník verejného obstarávania:  

30000000-9  Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou 
nábytku a softvérových balíkov  

30125100-2 Tonerové náplne 
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 

 
5. Miesto dodania tovaru: 
 
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 2 800,00 EUR (t. j. 3 360,00  EUR s DPH).   
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky: 

 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti nie je možné. 
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 
Je možné predkladať variantné riešenia, ktoré sa týkajú dodania farebných tonerov po jednotlivých zložkách 
(C, M, Y) alebo v sadách.  
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: 
 
Dodávka tonerov i spätný odber sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy. Podmienky budú prerokované 
s úspešným uchádzačom. Zákazka bude realizovaná formou niekoľkých objednávok počas trvania 
zmluvy.  
 
Lehota viazanosti ponúk:      31.12.2014 
Lehota na dodanie zákazky: 31.12.2014 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
 
Dohodnutú cenu za poskytnutú službu sa obstarávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
dodávateľom a vystavenú na základe objednávky vystavenej obstarávateľom. 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má skúsenosti s dodávaním tovaru podľa predmetu zákazky. 
 
12. Obsah ponuky:  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- doklady o oprávnení poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky (kópiu živnostenského listu, výpis 

z obchodného registra,...),  
- cenovú ponuku na zabezpečenie predmetu zákazky. 

 
13. Obhliadka miesta zákazky: 
 
Obhliadka miesta zákazky nie je potrebná. 

 
14. Spôsob stanovenia ceny: 
 
Navrhovaná ponuková - zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Navrhovanú cenu zákazky vyjadrenú v EUR je potrebné uviesť v štruktúre podľa požadovaných druhov 
tonerov. 
Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

� navrhovaná jednotková cena bez DPH, 
� sadzba a výška DPH, 
� navrhovaná jednotková cena vrátane DPH, 
� navrhovaná celková cena bez DPH. 
� navrhovaná celková cena s DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
zároveň upozorní. 
Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. Cena bude zahŕňať všetky náklady 
uchádzača (vrátane spätného odberu a ekologickej likvidácie). 
 
Cenovú ponuku je možné vypracovať v priloženom súbore. 
 
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný 
predmet zákazky. 
 
16. Predloženie ponúk: 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Cenová ponuka zaslaná emailom na sekretariat@gymzh.sk je 
rovnocenná s cenovou ponukou doručenou poštou na adresu školy alebo osobne na sekretariát školy. 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie  9. júna 2014 o 12.00 h.  
  
Ponuky predložené poštou po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené a emailové ponuky 
budú neakceptované. 
 
17. Doplňujúce informácie: 
 
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 9. júna 2014. Výsledky súťaže budú zverejnené 
na stránke školy a oznámené uchádzačom emailom. Výsledkom súťaže bude kúpna zmluva uzatvorená 
s úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.  
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18. Vyhradenie práva: 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky, následne bude použitý postup zadávania zákazky 
zrušený.  

 
         
 
V Žiari nad Hronom dňa 04. 06. 2014 
 

 
 

 
         Ing. Dana Paálová 
           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 


