
               Výzva na predloženie ponuky  

 
 

Verejný  obstarávateľ  „ MAGNÓLIA “   Zariadenie  sociálnych  služieb ,  Športová  11 ,  

947 01 Hurbanovo v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás týmto vyzýva na 

predloženie ponuky na:  

 

1. Predmet zákazky:  „TONERY“  

 

2. Opis predmetu obstarávania: Toner do tlačiarní a kopírovacích strojov  

   podľa  požadovanej  špecifikácie a  množstva  pre  ZSS  „MAGNÓLIA“  Hurbanovo   –  

   viď. príloha č.1.  

 

3. Podmienky dodania tonerov:  

   do farebných tlačiarní - originály, a do čiernobielych laserových - nové alternatívne  

   certifikované.   

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy:  4 200  Euro bez DPH. 

 

5. Záujemca v rámci svojej ponuky predloží: 

  

5.1. cenovú ponuku podpísanú uchádzačom   na celý predmet obstarávania s uvedením    

       jednotkovej  ceny  tovarov  s  DPH ,  ceny za množstvo bez DPH , DPH 20%,  sumár  

      ceny s DPH v Eurách  –  príloha č.1  
   

5.2. návrh zmluvy podpísaný uchádzačom 
 

5.3. originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky   

       (nie starší ako 3mes.) – víťazný uchádzač predloží do dátumu podpísania zmluvy,  

       v prípade ak k ponuke pripojil iba fotokópiu. 

 

5.4. čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti predložených údajov 

           -  doklad alebo čestné vyhlásenie o zabezpečení odberu nebezpečného odpadu. 

           -  ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť obstarávateľa upozorní  

           -  uchádzač uvedie  názov firmy, poštovú adresu, IČO, tel.č., e-mail adresu 

              

6. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku alebo časť  

    predmetu zákazky. Predložená ponuka v takejto forme bude vylúčená zo súťaže. 

 
 

7.  Lehota na predkladanie ponúk uplynie :  17.02.2017 o 1400 hod.  
      
     Písomné predloženie ponuky v štátnom jazyku, v uzatvorenej obálke s heslom   

     „TONERY“,   „NEOTVÁRAŤ!“. 
      
     Ponuky je potrebné doručiť na adresu „MAGNÓLIA“  Z S S Hurbanovo,  Športová 11,     

     poštou,   kuriérom  alebo  osobne    –    počas pracovnej doby  verejného obstarávateľa   

     po. – pi. od 700 do 1500  hod. 

 

8. Vyhodnotenie ponúk : bude neverejné dňa 20.02.2017 o 900  hod. a uchádzači o výsledku  

    budú oboznámení bezodkladne elektronicky alebo poštou. 



 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH  za celý predmet  

    obstarávania vrátane dopravy.  

    Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu obstarávania.  

     

10. Trvanie zmluvy : S úspešným uchádzačom sa uzavrie zmluva v termíne do 28.02.2017  

      na dobu 24 mesiacov.     

  

11. Podmienky dodávania: dodávky sa budú zabezpečovať na základe objednávok podľa    

    potreby obstarávateľa na hore uvedenú adresu.  

    Pri dodaní tovaru vystaví predávajúci dodací list, ktorý preberajúci potvrdí svojím  

    podpisom a tento je dokladom k úhrade faktúry.  

     

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania: predmet obstarávania bude  

    financovaný z prostriedkov rozpočtu  „MAGNÓLIA“  ZSS Hurbanovo, verejný  

    obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od  

    doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

13. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný  

    uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah  

    s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v tejto súťaži.  

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak  

    nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, ak ponuková cena sa  

    bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.    

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  zmeniť množstvo tovaru podľa skutočnej  

    potreby alebo objednať iný, nový tovar, najviac však do sumy 4 990 € bez DPH.  

 

14.Poskytovanie súťažných podkladov: o zaslanie prílohy č.1 a návrhu zmluvy môžu   

     uchádzači  žiadať písomne e-mailom: tallosiova@magnoliahurbanovo.sk;  

     ddhurbanovo@stonline.sk 

 

15. Zverejnenie výzvy: dňa 14.02.2017 na stránke www.magnoliahurbanovo.sk 

 

 

Vybavuje: Katarína Tallósiová 

dňa 09.02.2017 

Tel.č.: 035/760 3200 

   

 

 

Riaditeľka  ZSS „MAGNÓLIA“ :  Ing.Alžbeta Groheová 
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