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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
                                                 Zákazka s nízkou hodnotou 
podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
 

                                                        „Nákup tovaru“ 

                                                                    Tonery 

 
 

 

Druh zákazky: nákup tovaru  

 

Verejný obstarávateľ: 

Úradný názov: SVETLO, Zariadenie sociálnych služieb Olichov    

IČO: 00351784    

Poštová adresa: Olichov 601, pošta Volkovce    

PSČ: 951 87    

obec: Volkovce, časť Olichov 

Štát: Slovenská republika    

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka 

Telefón: 037 / 630 52 90 

E-mail: svetlo@zssolichov.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zssolichov.sk    

Výzva vrátane príloh je zverejnená v profile verejného obstarávateľa na jeho webovom 

sídle: 

 

1.Názov zákazky: Nákup originálnych tonerov do tlačiarni uvedených v technickej 

špecifikácií 

 

  Kód CPV: 30125100-2     Tonerové náplne  
                   60000000-8     Dopravné služby 
 
2. Druh zákazky:  

    Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – zákazka na 
    dodanie tovaru, ktorým nákup tonerov 

3.Druh postupu verejného obstarávania 
   Prieskum trhu na základe predloženia cenovej ponuky podľa Prílohy č. 1- Tabuľka pre 
   výpočet ceny k tejto výzve 
 

4. Opis predmetu obstarávania: 

     Predmetom zmluvy je nákup tonerov podľa podrobného popisu a špecifikácie uvedeného  
     v Prílohe č. 1 .   
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 •  Dodanie originálnych tonerov do tlačiarni uvedených v technickej špecifikácií. 
 • Tonerové náplne sú vyrobené priamo výrobcom originálnych zariadení príslušnej značky, v     
    originálnych baleniach opatrených bezpečnostnými prvkami, neporušené, nepoškodené. 
 •  Odoberať a zabezpečiť ekologickú likvidáciu použitých kaziet v súlade so zákonom o   
    odpadoch, súhlas na nakladanie s odpadom. 
 •  Ponúkané všetky originálne tonery náplne značky HP musia spĺňať podmienky stanovené      
    technickou normouI SO/IEC 11798 (archivovateľnosť vytlačených dokumentov) a ISO/IEC    
   19752 (vyťažiteľnosť tonera). Počet strán zhodný s OEM. 
 •  Potvrdenie výrobcu alebo jeho oficiálneho zástupcu o tom, že tonerové náplne spĺňajú   
    podmienky podľa technických noriem ISO/IEC 19752, 19798 alebo 24711 a spĺňajú  
    podmienky archivovateľnosti vytlačených dokumentov podľa technickej normy ISO/IEC  
    11798. 
 •  Ku každému typu toneru HP predložiť technický list. Z technického listu musí byť  
    preukazateľný minimálny požadovaný počet vytlačených strán a skutočnosť, že tovar je  
    certifikovaný technickou normou ISO/IEC 19752 a 19798 alebo IISO/IEC 24714 (v  
    závislosti od typu náplne) 
 •  Z technického listu musí byť preukázané aj splnenie podmienky archivovateľnosti   
    vytlačených dokumentov v zmysle normy ISO/IEC 11798. 
 •  Bezpečnostný list - zdraviu nezávadné - k nahliadnutiu- karta bezpečnostných údajov 
 •  Dovoz do 24 hodín osobne. 
 
5. Lehota a miesto plnenia:  

    Miesto: Svetlo“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, 951 87Olichov, pošta Volkovce.  

   Trvanie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do   

   31.12.2022 

    

 . 

6. Cena a spôsob určenia ceny:  

 
    Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky vyjadrenú v €  
    nasledovne:  
    - cena bez DPH:  

    - cena spolu s DPH:  
   podľa tabuľky uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy. V prípade, ak uchádzač nie je platcom  
   DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Cenová ponuka bude vyhotovená na  
   samostatnom liste, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom    
   pečiatky a dátumom vyhotovenia.    
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH počas trvania zmluvy: 

  Hodnota: 6 150,48 €  
 

8. Uchádzač vo svojej ponuke predloží:  
- Cenovú ponuku podľa bodu 6  

- Overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať alebo úradne  overenú kópia o zapísaní do  
  zoznamu podnikateľov podľa § 152 odst. 1 zák. 343/2015 Z. z. 
   Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.1 tejto výzvy.   
9.Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

   Lehota na predloženie ponuky: 24.02.2022 do 1000 hod.  miestneho času. 
   Ponuku je uchádzač povinný predlož origináli (v listinnej forme).  
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9.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného     
      nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a  
      zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi 
 
 Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie 
 Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa  
 Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)  
 Označenie „súťaž – neotvárať“  
 Označenie názvom zákazky: „CENOVÁ PONUKA – Nákup tonerov“ 
 Predložením ponuky musí byť uchádzačom predložená dokumentácia v rozsahu:  

 – Identifikačné údaje uchádzača  

 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

 – Rámcová dohoda (návrh) 

– Vyhlásenie uchádzača, 

   podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou     
    splnomocnenou na konanie za uchádzača.   
   
10. Vyhodnotenie ponúk:  
      Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa  24.02.2022  o 1030  
      hod.. na adrese Svetlo“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, 951 87Olichov. Verejný  
      obstarávateľ zostaví na základe  predložených ponúk poradie uchádzačov, pričom  
      kritériom je najnižšia cena.  
 

11. Podmienky financovania zákazky:  
      Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov vyhlasovateľa  
      súťaže. Lehota splatnosti faktúr bude 30 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ  
      neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy. 
 

12. Kritérium na hodnotenie ponuky:  
      Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií           
      na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky  
      najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné  
      a  podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe   
      najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
  
12.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH  
 
12.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk  
        a. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú     
        cenu celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1  
        po „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  
        b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  
        c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky    

        uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  

13. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Rámcová dohoda na dobu 10 mesiacov 
13.1 Návrh rámcovej dohody tvorí prílohu k tejto výzve. Do návrhu rámcovej dohody      
        doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho  



„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, 

951 87  Olichov, pošta Volkovce 
 
        oprávnená osoba uchádzača. 
13.2 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť  
         použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu rámcovej dohody, a to bez  
         finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o  
         verejnom obstarávaní.  
13.3 Rámcová dohoda nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými  

        podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
 
        
14. Ďalšie informácie:  
14.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného    
        obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na    
        predmet zákazky uvedené v tejto výzve. 
14.2 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude    
        zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
14.3  V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ   
         môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 
14.4  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  
         finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
14.5  Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania    
         z nasledovných dôvodov: 
         a) nebude predložená ani jedna ponuka, 
         b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
         c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto    
            výzve 
         d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota  
            zákazky určená verejným obstarávateľom 
         e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo 
 
 
 

V Olichove,  10.02.2022  

 

                                                                                                                                  

                                                                                         ......................................................... 
                                                                                                   Mgr. Katarína Šurdová 
                                                                                                              riaditeľka 
                                                                                                   „SVETLO“ ZSS  Olichov 
 

 

Prílohy:  

  – Identifikačné údaje uchádzača  

  - Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka) 

  – Rámcová dohoda (návrh) 

  – Vyhlásenie uchádzača 
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