Odbor pre verejné obstarávanie, kontroling a interný audit

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky 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:
Košický samosprávny kraj
Adresa organizácie:
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:
35 541 016
Web (URL) organizácie:
www.vucke.sk
Kontaktná osoba:
(vo veciach verejného obstarávania)
Telefón:
E-mail:

Ing. Dana Štecová

Kontaktná osoba:
(vo veciach technických)
Telefón:
E-mail:

Mgr. Valér Karafa

055 / 7268 168
dana.stecova@vucke.sk

055 / 7268 302
valer.karafa@vucke.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Tonery pre tlačiarne Úradu KSK na rok 2018.
3. TYP ZÁKAZKY
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou – tovary.
4. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky zahŕňa nákup a dodanie kompletného sortimentu originálnych a nových –
kompatibilných
tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia Úradu Košického
samosprávneho kraja na rok 2018.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe – Opis predmetu zákazky.
5. MIESTO DODANIA ALEBO USKUTOČNENIA PPEDMETU ZÁKAZKY
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
6. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou a jej
prílohami.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom
odkaze, odkiaľ je možné jednotlivé prílohy stiahnuť.

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/tonerytlaciarne-uradu-ksk-rok-2018.html
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Nepripúšťa sa.
8. LEHOTA NA DODANIE ALEBO USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Priebežne, do 31.12.2018.
Spôsob dodania tovaru: postupné dodávanie tonerov na základe priebežných objednávok do
skladu Úradu KSK – Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
9. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ
NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa. Financovanie formou bezhotovostného platobného styku. Faktúry
budú vystavované na základe odberateľom podpísaných dodacích listov podľa objednávok
a skutočne dodaného množstva tovarov.
10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Neuplatňuje sa.
11. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
Ponuky je potrebné predložiť v elektronickej forme do 14.2.2018 na adresu:
dana.stecova@vucke.sk.
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: Ponuka – Tonery 2018 –
neotvárať.
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.
12. OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY
Neuplatňuje sa.
13. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Minimálna lehota viazanosti: do 31.12.2018.
14. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na
základe jediného kritéria – najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
15. OBSAH PONUKY
– doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 10. tejto výzvy,
– cenová ponuka (ocenená špecifikácia – opis) vypracovaná podľa bodu 16. tejto výzvy,
– zmluva – predložená zmluva nesmie byť v rozpore s návrhom zmluvy predloženým
verejným obstarávateľom v prílohe tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky
ustanovenia zmluvy a do zmluvy doplní iba svoje identifikačné údaje a cenu plnenia,
prípadne iné údaje, ktoré je potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným
obstarávateľom následne vyzvaný na jej doloženie v potrebnom počte listinných rovnopisov),
– ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf.
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Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej
príloh.
16. SPÔSOB URČENIA CENY
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu, a to v
členení:
Cena predmetu zákazky celkom bez DPH.........................EUR
DPH 20% ...........................................................................EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH..........................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
– cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení,
– cena bude stanovená v mene EUR,
– v prípade položiek s uvedením „kompatibilné“ požadujeme tonery továrensky vyrábané –
nie opakovane plnené (tzv. renovované), v prípade optického valca a tonerov do tlačiarní HP
LaserJet MFP M435nw, KYOCERA, CANON a RICOH sa jedná o „originálne“ tonery bez
možnosti dodania kompatibilných,
– uchádzač je povinný vo svojej ponuke uviesť aj jednotkové ceny za MJ,
– uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej
príloh,
– cena za predmet zákazky musí byť určená a musí vychádzať z celého predmetu zákazky,
z opisu predmetu zákazky a ostaných ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
17. ZMLUVNÉ PODMIENKY
Uvedené v Návrhu zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy.
18. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky podľa § 117 zákona vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
19. PRÍLOHY
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky,
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy.

Košice, 7.2.2018

Ing. Dana Štecová v.r.
referent pre verejné obstarávanie
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