
Verejný obstarávateľ:     Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 Chlumeckého 2, 812 20  Bratislava  

 IČO 00166260 

Oznámenie o zadávaní zákazky na dodanie tovaru „TONERY“ 

Výzva na predloženie ponúk 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ  podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona 
zverejňuje týmto podľa  9 ods. 9. zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)výzvu na predloženie cenovej ponuky pre obstaranie 
zákazky na dodanie tovaru s hodnotou do 20 000 eur, predmetom ktorej sú „TONERY“. 

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová 

Kontaktná osoba:  Ing. Oľga Polášková 

Telefón   +421 2 2081 6063, 6069 

e-mail:  olga.polaskova@skgeodesy.sk   gabriela.kucerova@skgeodesy.sk 

1. Názov zákazky: 

         „TONERY“ 

2. Stručný opis: 

Dodávka originálnych tonerových náplní, do všetkých typov tlačiarní vrátane farebných náplní do 

multifunkčných zariadení na bežné administratívne činnosti súvisiace s plnením úloh verejného 

obstarávateľa  podľa zoznamu druhov tonerových náplní s predpokladaným množstvom náplní. O zoznam 

náplní, na základe ktorého bude vypracovaná ponuka, môžu uchádzači požiadať na uvedenej adrese, najneskôr 

v deň lehoty na  predloženie ponuky, t.j. do 18.10.2010 do 12,00 hod. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Do 9 900 € bez DPH 

4. Podmienky financovania: 

Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia do sídla verejného obstarávateľa.  

5. Podmienky účasti, prípadne požiadavky na uchádzača: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky v eurách vrátane DPH. Cenová ponuka bude 

vypracovaná podľa zoznamu tonerových náplní v eurách bez DPH, pričom uchádzač v ponuke uvedie aj ceny 

s aktuálnou sadzbou DPH. Cenová ponuka musí obsahovať okrem uvedenej ceny: 

1. Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača a pečiatku 

2. Vyhlásenie uchádzača, že v cene sú zahrnuté náklady na dopravu do sídla ÚGKK SR 

Uchádzači sa pri predložení cenovej ponuky preukážu dokladom o oprávnení podnikať a dodávať tovar, ktorý je 

predmetom zákazy, minimálne výpisom z OR SR, prípadne zo ŽR SR, ktorý vedie MV SR na internete. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku pokiaľ bude presahovať predpokladanú hodnotu 

zákazky. Taktiež si vyhradzuje  právo pri akejkoľvek zmene ceny počas trvania zmluvného vzťahu s 
úspešným uchádzačom vykonať vlastný prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnych cien na trhu a 
požadovať od dodávateľa tovaru adekvátnu úpravu cien. Pre verejného obstarávateľa nie predpokladané 
množstvo položiek v ponuke záväzné. 

6. Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile: 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/profil-verejneho-obstaravatela/podlimitne-zakazky/ : 15.10.2013 

7. Lehota na predloženie ponuky:      Najneskôr do:   18.10.2013 do 15:00 hod. 

Ponuky je potrebné doručiť na elektronické adresy:   
olga.polaskova@skgeodesy.sk   s kópiou  na    gabriela.kucerova@skgeodesy.sk 
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