
 

 

KRYCÍ LIST C1     

       

Predmet zákazky: Nákup tonerov   

  
 

 

Uchádzač      

Názov:      

Sídlo:      

Plátca DPH:     ÁNO / NIE (správne sa ponechá, nesprávne vymaže) 

      

Návrh na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou    

      

CENA:      

sa stanovuje v €  sumárne za všetky položky podľa  Tabuľky ceny (položka „cena na vyhodnotenie“) 

 v prepočte na jeden rok, ide o cenu konečnú zmluvnú cenu. v prípade plátcu DPH uvedenú aj vrátane DPH. 

Všetky uvedené ceny  budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.  
     

 €    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Slovom 

 

 

    Položka    MJ                                 Množstvo  Cena bez  DPH              

           /ks/            

Cena s DPH 

        /ks/ 

Spolu bez   

DPH    

Spolu s DPH      

CF226 XC 

  

ks 3     

HP CE 285 AC 

 

ks 10                 

HP CF 230 XC 

  

ks 3 
    

CF 279 A 

  

ks 2 
    

CF 280 A 

 

ks 1                 

CE 505 A 

  

ks 3 
    

W 2030  HP415X 

  

ks 3            
   

W  2031 HP415X 

 

ks 3               

W  2032 HP415X 

  

ks 3 
    

W  2033 HP415X 

  

ks 3              
   

HP  CF 540X 

  

ks 3               
   

HP CF 541X ks 3 
    

HP CF 542X ks 3                  

HP CF 543X ks 3                  

CF 210A 

 

ks 4                  



CF 211 A 

 

ks 4                  

CF 212 A 

 

ks 4                  

CF213 A 

 

    ks 4     

Flaša atramentu HP  GT51 – čierna     ks 

 

        2     

Flaša atramentu HP  GT52 – 

azúrová 

    ks 2     

Flaša atramentu HP  GT52 – 

purpurová 

    ks 2     

Flaša atramentu HP  GT52 – žltá 

 

ks 2     

Toner do kopírky typ TN 323 

 

ks 

 

        1     

Canon CRG -057 H 

 

     ks         2     

Cena spolu bez DPH 

  

   

DPH: 

  

  

Cena na vyhodnotenie (cena  s 

DPH):  

  

 
 

 

 

                                                                                                                             pečiatka a podpis uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha ku Kryciemu listu č.1 

Názov   Typ toneru Hodnota / charakteristika 

CF 226 XC 
pre tlačiareň  Laser Jet  Pro M 402 dw 

HP CE 285AC 
pre tlačiareň HP Laser Jet  P 1102W 

CF230XC pre tlačiareň  Laser Jet  Pro  M203dw  

CF279A pre tlačiareň HP Laser Jet Pro  M 12 a 

 CF280 pre tlačiareň HP Laser Jet Pro  M 400 

 CE 505 A C pre tlačiareň  Laser Jet P 2035Series 

W 2030  HP415X  čierna 
 

pre tlačiareň HP Color Jet Ent M455 dn Printer 

 

W 2031  HP415X  azúrová  

   
W 2032  HP415X  žltá 

  
W 2033  HP415X  purpurová 

  
HP CF 540 X 

 

pre tlačiareň Color Laser Jet  Pro MFP M281fdw 

HP CF 541X 

HP CF 542X 

HP CF 543X 

 

CF 210 A  

pre tlačiareň LaserJet Pro 200 M251 

                       

CF 211 A   

CF 212 A  

 CF 213 A  

Flaša atramentu HP  GT51 - čierna 

pre tlačiareň HP DeskJet GT5820 

 

Flaša atramentu HP  GT51 - azúrová 

Flaša atramentu HP  GT51 - purpúrová 

Flaša atramentu HP  GT51 – žltá 

Toner do kopírky typ N323 Konica  Minolta bizhub 227 

 Canon CRG -057 H 

 
 Canon i Sensys LBP 226 dw 

 



 

 

 

Osobitné požiadavky na plnenie 

Dodanie nových originálnych tonerov nie repasované 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 normou ISO/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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: „Nákup tonerov“ 

Obchodný názov spoločnosti:    

Sídlo alebo miesto podnikania:   
Ulica, číslo sídla:   

PSČ:   

Mesto:   

Štát:   

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:   

Telefón:   

E-mail:   

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:    

IČO:    

IČ DPH:   

DIČ:   

IBAN:   

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:     

E-mail:   

 

 

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

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

     podpis a pečiatka uchádzača, 

                                                                                               resp. osoby oprávnenej konať za  

                                                                                         uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)  

 

 

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

týmto vyhlasuje, že:  

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Nákup tonerov“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných  

dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú 

pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 

čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 

obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré 

mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 

postavenia v súťaži,  

• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

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

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

                                                                                              podpis a pečiatka uchádzača,  

                                                                                    resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača  

 


