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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY č. 1/2015 

/zákazka podFa § 9 ods.9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorš ĺch predpisov/ 

1. Názov predmetu zakazky: Nákup tonerov a renovácia tonerov do tla čiarní HP 
Nákup tonerov do kopírovacích strojov CANON 
Servis kopírovacich strojov CANON a tla čiarní HP 

2. Stručný opis predmetu zákazky: Dodanie tonerov podl'a špecifikácie v prflohe č.1 

tejto výzvy. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH :tonery a renovácia tonerov do sumy 2.000 E, 

opravy tlačiarní a kopírovacích strojov podl'a druhu poruchy. 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou, športová 

33, 91926 Zavar. 

5. Možnosť  predloženia ponuky: Ponuka sa predkladá na celý sortiment zákazky. 

6. Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpo čtu 

verejného obstarávatel'a. Verejný obstarávate ľ  neposkytuje preddavky. 

7. Uplatnenie lehoty na predloženie ponúk: do 28.1.2015 do 12.00 hod. v uzatvorenej 

zalepenej obálke. 

8. Kritériá na predloženie ponúk: -Ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka 
-Dôvoz obstarávate ľovi je zahrnutý v cene zákazky 

-Uchádza čom, ktorí predložia svoje ponuky, 
v pripade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 

vznikli s pripravou a doru čením zákazky. 

9. Uchádzač  predloží: - Cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky — ocenený 
zoznam položiek predmetu zákazky pod ľa prílohy č.l. k tejto výzve 

- Čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikatel'skú 

činnost' 	
- Doklad o oprávnení podnikat' — len fotokópiu požadovaného 

dokladu 



10. Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuku je potrebné doru čit' verejnému 
obstarávatel'ovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s poznámkou „ neotvárat' 

a s heslom súraže „ Tonery a servis tlačiarní". 
11. Dátum dodania zákazky: Priebežne do 31.12.2015. 

12. Ostatné podmienky: Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo odmietnut' všetky 
ponuky. Uchádzač  súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávatel'om. 

13. Dátum zverejnenia: 14.1.2015. 

Príloha č .1 Špecifikácia zákazky „Dodanie tonerov do tla čiarní a kopírovacích strojov, 
servis tlačiamí a kopírovacích strojov" 

DRUH 
ZARIADENIA 

TYP ORIGINÁL 
TONER 

RENOVÁCIA 
TONERU 

kopírovact stroj CANON iR 2520 čierny 

kopírovací stroj CANON iR 1018 čierny 

kopírovací stroj CANON iR 1600 čierny 

tlačiareň  HP Laser Jet 1200 čierny čierny 

tlačiareň  HP Laser Jet P2055d čierny čierny 

tlačiareň  HP Laser Jet 2015 čierny čierny 

tlačiareň  HP Laser Jet 1006 čierny čierny 

tlačiareň  HP Laser Jet 1010 č ierny čierny 

tlačiareň  HP Color Laser Jet Pro 
MFP M 476 dn 

čierny, žltý, 
červený, modrý 

k uvedeným tla č iarňam a kopírovacím strojom uviesť  najbežnejšie ceny opráv — 

výmena tlačového valca 

Zuzana Jablonická 
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 
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