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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

na zákazku realizovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Centrum výcviku Lešť 

Sídlo: 962 63 Pliešovce 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960 465 745 

Fax: 0960 465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Červeňáková 

Email, tel. č.: lucia.cervenakova@mil.sk, 0960465745  

Kontaktná osoba pre veci  

technické: Ján Kyseľ 

Email, tel. č.: jan.kysel@mil.sk, 0960465775 

 

2) Predmet zákazky (názov): 

Repasácia – renovácia tonerov. 

 

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Repasácia – renovácia a dodávka tonerov. 

P.č. Názov  
Merná 

jednotka 

Predpoklad. 

množstvo 

plnenia 

1. Toner HP 920 black ks 5 

2. Toner HP 15 ks 3 

3. Toner HP 78 ks 40 

4. Toner HP 2613 ks 5 

5. Toner HP 56 ks 5 

6. Toner HP 57 ks 6 

7. Toner HP 2612 ks 15 

8. Toner HP 21 ks 5 

9. Toner HP 22 ks 5 

10. Toner canon BC – 20 ks 7 

11. Toner Epson T711 black ks 4 

12. Toner FAX KX-FA 57E ks 4 
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13. Toner HP 45 black ks 4 

14. Toner HP 285 ks 4 

15. Toner HP 7115 ks 4 

16. Toner HP 351 ks 4 

17. Toner HP Q5949 ks 12 

18. Toner HP 80X ks 5 

19. Toner HP 58 ks 5 

20. Toner HP 10 black ks 5 

21. Toner HP 11 cyan ks 5 

22. Toner HP 11 yellow ks 5 

23. Toner HP 11 magenta ks 5 

24. Toner HP 17 ks 1 

25. 
Náplň atramentová CANON 521 BK 

čierna 

ks 
1 

26. 
Náplň atramentová CANON 520 PG 

BK čierna 

ks 
1 

27. 
Náplň atramentová CANON 521 M 

purpurová 

ks 
1 

28. 
Náplň atramentová CANON 521 C 

modrá 

ks 
1 

29. 
Náplň atramentová CANON 521 Y 

žltá 

ks 
1 

30. 
Náplň atramentová lexmark s 301 

Black 100XL 

ks 
1 

31. 
Náplň atramentová lexmark s 301 

Cyan 100XL 

ks 
1 

32. 
Náplň atramentová lexmark s 301 

Magenta 100XL 

ks 
1 

33. 
Náplň atramentová lexmark s 301 

Yellow 100XL 

ks 
1 

 

Uvedené množstvá tonerov sú orientačné a nezáväzné na základe čoho si verejný 

obstarávateľ vyhradzuje právo na zmenu ich množstva. Víťazný uchádzač zabezpečí 

dopravu predmetu zákazky do miesta dodania. Doba dodania je do 48 hodín od 

doručenia záväznej objednávky. 

  

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať, výpis z obchodného alebo 

živnostenského registra a pod., nie starší ako 3 mesiace. Pri predložení cenovej 

ponuky uchádzač môže predložiť neoverenú fotokópiu daného dokladu. Uvedený 

doklad musí jednoznačne preukazovať schopnosť, oprávnenie podnikať v oblasti, do 

ktorej predmet zákazky patrí. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná 

len od úspešného uchádzača. 

 

5) Miesto dodania predmetu zákazky: 

Centrálny sklad CV Lešť. 

 

6) Termín dokončenia predmetu zákazky: do 31.12.2014 

 



7) Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena na celý predmet zákazky. V ponuke predložená cena musí byť 

konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou. 

 

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na 

podateľňu CV Lešť, do 6.3.2014 do 10.00 hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 4. tejto výzvy. 

Cenová ponuka  na celý predmet obstarávania  s pevnou cenou (jedným číslom) 

uvedenou v € bez DPH a s DPH vrátane dopravných nákladov. Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. V cenovej ponuke 

uvedie kontaktné údaje (telefón, fax, email). 

 

Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní 

predmetu obstarávania uvedeného v tejto výzve. 

 

Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky, obálku uzatvoriť, 

prípadne zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť  

„Renovácia tonerov – súťaž, obal neotvárať“.  

 

10)  Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené dňa 6.3.2014 o 10.30 hod. 

 

11)  Typ zmluvy: 

Objednávka na základe výzvy od objednávateľa. 

 

12)  Podmienky financovania: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s predmetom zadanej zákazky. 

 

Dodávateľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, do 30 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

13)  Ďalšie informácie: 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma 

a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel s uvedením dôvodov neprijatia 

jeho ponuky. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie 

o zmluve. 

 

            Ing. Andrea Grnáčová 

          vedúci referent OddIaVO 

                poverený riadením 

 


