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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj          

  Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda  TTSK                    

  IČO: 37 836 901                                              

  Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava                  

  Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová 

  Tel: 033/5559521 

  e-mail: vo@trnava-vuc.sk  

 

2. Predmet zákazky:   Tonery do tlačiarní 2018 pre potreby IPC   

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :  

                            30125100-2  Tonerové náplne 

                            30125110-5  Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov  

                            60000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

                
3. Opis a špecifikácia predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je dodávka tonerov do tlačiarní. 

 

4. Miesto a termín dodania tovaru: 

Miesto: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava  

Termín poskytovania služieb : do 14 kalendárnych dní od prijatia objednávky.                                        

 

5. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 804,42 eur bez DPH          

  

7. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 14.09.2018 do 10.00 hod. na adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 

Starohájska č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom Tonery do tlačiarní 2018 

pre potreby IPC, súťaž – „NEOTVÁRAŤ“. 

 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z 95% z prostriedkov EÚ a ŠR a 5% zo zdrojov 

rozpočtu verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúr  je do  30 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi.  

 

9. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia uvedenú v  

§ 32 ods. 1 písm. e)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať 

tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

 

10. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 
1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria 

 

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH  

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

12. Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené 

s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek  finančného nároku 

na verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý 

postup zadávania zákazky aj vtedy, ak bude predložená len jedna ponuka. 

 

 

V Trnave, dňa 03.09.2018                                             

                                                                                                                                 

     v.r.                                                                                                                                             

........................................................ 

                                                                                                 Mgr. Július Fekiač  

                                                                         riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 
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Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia 
 

Verejný obstarávateľ potrebuje pre potreby vykonávania činností zamestnancov IPC TTSK 

tonery do tlačiarní značky Lexmark a Brother špecifikovaných nižšie. 

 

Špecifikácia tonerov podľa typu tlačiarne: 

- Lexmark CS310DN (A4 Color laser) – sada tonerov pozostávajúcich zo 4 farieb (čierna, 

azúrová, purpurová, žltá) – 5 x 

Požiadavka na tonery: 

Čierna – max. vyťažiteľnosť 4 000 strán 

Azúrová – max. vyťažiteľnosť 3 000 strán 

Purpurová - max. vyťažiteľnosť 3 000 strán 

Žltá - max. vyťažiteľnosť 3 000 strán 

- Brother DCPL8450CDWYJ1 – sada tonerov pozostávajúcich zo 4 farieb (čierna, 

azúrová, purpurová, žltá) – 9 x 

Požiadavka na tonery: 

Čierna – max. vyťažiteľnosť 4 000 strán 

Azúrová – max. vyťažiteľnosť 3 500 strán 

Purpurová - max. vyťažiteľnosť 3 500 strán 

Žltá - max. vyťažiteľnosť 3 500 strán 

 

Originálny toner bude zabalený v obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, 

spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Tonerové náplne sú vyrobené 

priamo výrobcom periférnych zariadení príslušnej značky, neporušené a nepoškodené. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet zákazky, ktorý nebude v súlade                      

s technickou špecifikáciou predmetu zákazky. 

Cena musí byť vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa v Trnave. 

 

 

 

 

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky   
 

 

1. Cena musí byť vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa v Trnave.  

2. Predmet zákazky bude odovzdaný na základe preberacieho protokolu podpísaného 

obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Predávajúci je povinný dodať tovar do 14 kalendárnych dní od prijatia objednávky. 

4. Platobné podmienky - splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

5. Zákazka je financovaná z fondov EÚ, preto faktúra musí obsahovať okrem povinných 

náležitostí aj názov projektu, kód projektu a informáciu, že projekt je realizovaný 

z prostriedkov OP Technická pomoc. 
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CENOVÁ PONUKA – návrh na plnenie kritéria 

 

 

Predmet obstarávania: Tonery do tlačiarní 2018 pre potreby IPC 

 

Uchádzač:  

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ........................................................................ 

 

 

Adresa: ........................................................................ 

 

 

IČO: ........................................................................ 

 

 

Telefón          ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním tovaru. 

 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

 

 

................................................................. 

                                podpis a pečiatka uchádzača  

   (v súlade so zápisom v obchodnom  

registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena bez 

DPH v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková cena 

s DPH v Eur 

 

Cena za celý predmet zákazky    


