
 

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Fond sociálneho rozvoja  
IČO:  30854687  
Sídlo: Špitálska 25-27,  Bratislava  
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Felcanová 
Telefón: 02/2046 2338 
Fax: 02/2046 2528 
E-mail: svetlusa.felcanova@fsr.gov.sk 
Internetová stránka: www.fsr.gov.sk  
 

Predmet zákazky:  tovary – „Dodávka originálnych náplní (tonerov)“ 
 

2. Opis predmetu zákazky: tonery OKI do MB441, Part No.: 44992402, rozsah 
2.500,00 strán alebo predloženie ekvivalentného riešenia, v predpokladanom 
počte 200 ks, bližšia špecifikácia je v prílohe 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  10.500,00  Eur  (bez DPH) 

 
4. Obchodné podmienky: predmet zákazky bude financovaný zo štátneho 

rozpočtu, z OP ZaSI a z NP TSP na základe rámcovej dohody 
 
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: na adresu verejného 

obstarávateľa, podľa bodu 1 
 

6. Použije sa elektronická aukcia:  Nie 
 

7. Lehota dodania: do  10 dní od dátumu prevzatia objednávky uchádzačom 
 

8. Podmienky účasti uchádzačov:   
• aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, 
• certifikát ISO platný pre požadovaný typ tonera, 
• prospekt požadovaného typu tonera, 
• návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa bodu 9 výzvy. 

 
 
 



 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, v EUR s DPH 

 
Cena	  bez	  DPH	  /	  1	  ks	   Cena	   bez	   DPH	   /	  

200	  ks	  
Výška	  DPH	   Cena	  s	  DPH	  

	   	   	   	  

 

10.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 12.02.2014 do 10:00 hod. 
  

11. Spôsob doručenia cenových ponúk: 
- Osobne, poštou na adresu uvedenú v bode 1 alebo e-mailom 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku. 

13. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

      Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení 
ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia 
ponúk. 

14. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok zadávania zákazky. 
 

 

15. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: 

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

                                                                                              Ing. Svetluša Felcanová 

                                                                                                  administrátor zákazky 

 

Dátum vyhotovenia výzvy: 23.01.2014 

 

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

                                                                               Doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. 

                                                                                       generálna riaditeľka FSR 



Príloha :  Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka originálnych náplní (tonerov) 44992402 na 2500 
strán do tlačiarne typu OKI MB441 alebo predloženie ekvivalentného riešenia 
vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka a ekologická likvidácia 
použitých obalov na základe rámcovej dohody a objednávok. Uchádzač zabezpečí 
dodávku a dopravu do miesta plnenia podľa bodu 1 výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky počas platnosti rámcovej dohody na obdobie 1 roka alebo do vyčerpania 
predpokladanej hodnoty zákazky. 

Súvisiace služby: 

- Zabezpečenie dopravy – doprava tovaru na pracovisko verejného 
obstarávateľa, t. j. do miesta jeho sídla, 

- Zabezpečenie vykládky – vyloženie dodaného tovaru na určené miesto 
v objekte pracoviska verejného obstarávateľa, 

- Zabezpečenie ekologickej likvidácie použitých obalov – zabezpečenie 
odberu a ekologickej likvidácie prázdnych tonerových kaziet, obalov 
atramentových náplní a optických valcov, ktoré verejnému obstarávateľovi 
dodal. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať celkové predpokladané 
množstvo tonerov. 

 


