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Výzva na predloženie ponuky  
 
podľa čl. VII bod 5. Smernice č. 001/EK/2013 o zadávaní  zákazky na dodanie tovaru vrátane 
potravín,  poskytnutie služby, alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespĺňajú 
podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c)  zákona  o verejnom obstarávaní. 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Základná škola, 053 62 Bystrany 13, 
Sídlo:    053 62 Bystrany 13, 
IČO:      35545984 
DIČ:      2021673346 

 Telefón: 053/4297070, 053/4297071, 053/4495347 
Kontaktná osoba: Eva Farkašovská 

 E-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk, zsbystrany@mail.t-com.sk 
2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 
30125100-2 – Tonerové náplne 
 
Toner Renovované         

1ks bez DPH 
Kompatibilné            
1 ks bez DPH 

Originálne              
1 ks bez DPH 

HP CE285A black    

HP CE278A black    

HP Q2612A black    

HP CB541A cyan    

HP CB542A yellow    

HP CB543Amagenta    

SHARP                 
AR-208T black 

   

SHARP                
MX-235GT black 

   

LEXMARK č. 14    

LEXMARK č. 15    

TN 114 (Konica    
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Minolta bizhub 163) 

 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 

           1225,00  € bez DPH 
 

 
4. Lehota na predkladanie ponúk:  

 
5. 2. 2014 
 

5. Miesto doručenia ponúk: 
 
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach  označené 
„NEOTVÁRA Ť“ „ 30125100-2 –Tonerové náplne“ 
 

6. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 
 
 

7. Typ zmluvy:  
 
□ Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka na dobu určitú do 31. 12. 2014 

 
 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky:  
 
Faktúry budú vystavené po zadaní objednávky. Súčasťou faktúry bude dodací list 
s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry verejnému obstarávateľovi. 
 
 

9. Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných prác: 
 
Základná škola, Bystrany 13, 053 62  Bystrany 
 
 

10. Termín dodania tovaru, poskytnutia  služby alebo uskutočnenia stavebných prác: 
 
Do 7 dní od zadania zákazky 
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11. Kritériá na vyhodnotenie  ponúk: 
       

- najnižšia cena, 
- v cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie vrátane 

dopravy materiálu 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 
a) proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani 

námietky v  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 

b) verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií 
získaných prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorí doručili 
ponuky, výsledok vyhodnotenia, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma, 

c) ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu 
objednávky pre úspešného uchádzača, resp. úspešný uchádzač od plnenie zmluvy 
alebo objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy, 
resp. vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu objednávky ani s uchádzačom, ktorý 
sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie 
zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 
 
 
V Bystranoch, dňa 30. 1. 2014 
 

  
 

       Mgr. Júlia Čurillová, v. r.  
  riaditeľka ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 



ZÁKLADNÁ   ŠKOLA, 053 62   BYSTRANY  č. 13 
okres  Spišská  Nová  Ves, tel:053/4297070, 4495347, fax: 053/44927071 

 

_______________________________________________________________________________
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,č.ú.:7524963002/5600 

E-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                               
 


