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Základná škola s materskou školou v Jarovniciach. 
 

PRIESKUM TRHU 
 

v zmysle § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

 
  
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 
  
 
Základná škola s materskou školou, Jarovnice 464 ako verejný obstarávateľ Vás 
vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  
 
Predmet zákazky: „ Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov“  
 
Podmienky financovania:   Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu   

  obstarávateľa. 
 
 
Miesto poskytovania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou, 
Jarovnice 464 
 
 
Obhliadka miesta plnenia zákazky:  nie je potrebná  
 
  
Komplexnosť ponuky:  ponuku je potrebné doložiť na celý predmet zákazky  
 
Podmienky účasti:  Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:  

-  kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
ZVO v nadväznosti na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom 
preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky, resp. 
podľa § 128 ZVO.  

 
 Obsah ponuky:   Ponuka bude obsahovať:  

- doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti,  
cenový výmer – rozpočet v tlačenej forme.  

 
 
Cena:        ceny uvádzajte v eurách s DPH  
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Lehota na predkladanie ponúk:     
 

Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v 
zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 
súťaže „ Tonery do tlačiarní a kopírok “ , na adresu Základná škola s materskou 
školou,  08263 Jarovnice 464. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 
28. III. 2014 o 12:00 hod.  
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma 
vrátane DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. Uveďte 
cenu originálnych aj repasovaných tonerov. 
 
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky.  
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 
 
Termín dodania zákazky: postupne, podľa potreby, do 31. 12. 2014 
 
Kontaktná osoba:   PaedDr. Magdaléna Šafranová 
     zs@zsjarovnice.edu.sk 
 
Špecifikácia zákazky:   v prílohe 
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Zariadenie Typ Toner Počet kusov 

tlačiareň Samsung ML-1450 black 2 

multifunkčné Canon ImageRunner 2318 black 6 

multifunkčné HP LaserJet M1132 MFP black 2 

tlačiareň HP LaserJet P2055dn black 4 

tlačiareň HP LaserJet M1132 MFP black 2 

multifunkčné Canon i-sensys MF4010 black 2 

multifunkčné HP Color LaserJet CP2025 black, cyan, yellow, magenta 
2 sety 
komplet+2 ks 
čierne navyše 

multifunkčné Canon i-sensys MF4580dn black 6 

tlačiareň HP LaserJet 1160 black 1 

tlačiareň HP LaserJet 1018 black 1 

multifunkčné HP LaserJet M1132 MFP black 4 

multifunkčné Brother DCP-7030 black 4 

multifunkčné Samsung CLX-3180 black, cyan, yellow, magenta 2 sety 
 


