Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Nákup tonerov“
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v zmysle zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné
IČO: 37874098
Telefón: 057/788 74 41
E-mail: skola@zspugacevhe.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Pavlina Kurucová
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
II. Predmet zákazky: Nákup tonerov
III. Predpokladaná hodnota zákazky: 770,00 € bez DPH
IV. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 10 dní od doručenia objednávky
V. Opis predmetu zákazky:

Typ tlačiarne

HP ColorLaserJet CM1312
HP ColorLaserJet CM1312
HP ColorLaserJet CM1312
HP ColorLaserJet CM1312
HP LaserJet 1018
HP LaserJet P1505,
HP LaserJet P1522,
HP LaserJet P1522n
HP ColorLaserJet 2605,
HP ColorJet CM1017
HP ColorLaserJet 2605,
HP ColorJet CM1017
HP ColorLaserJet 2605,
HP ColorJet CM1017
HP ColorLaserJetPro MFP M176n
HP ColorLaserJetPro MFP M176n
HP ColorLaserJetPro MFP M176n
HP ColorLaserJetPro MFP M176n

Typ náplne, farba

Alternatíva k HP CB540A black
Alternatíva k HP CB543A magenta
Alternatíva k HP CB541A cyan
Alternatíva k HP CB542A yellow
Alternatíva k HP Q2612A black

Počet kusov
2
2
2
2
3

Alternatíva k HP CB436A black

7

Alternatíva k HP Q6003A magenta

2

Alternatíva k HP Q6002A yellow

2

Alternatíva k HP Q6001A cyan

2

Originál HP CF350A , HP130 čierny
Originál HP CF351A , HP130 azúrový
Originál HP CF352A , HP130 žltý
Originál HP CF353A , HP130 purpurový

2
2
2
2

VI. Podmienky financovania :
1. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúry
je minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi
preddavok.
2. Platba sa uskutoční na základe skutočne doručeného tovaru a predloženej faktúry, ktorej
neoddeliteľnou súčasťou bude preberací protokol.

VII. Podmienky účasti:
1. Cenu za poskytnutý tovar je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa cenovej ponuky
na celý predmet zákazky.
2. Cena za tovar uvedený v cenovej ponuke musí spĺňať všetky požiadavky a okolnosti
uvedené v tejto výzve a bude stanovená v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu
k predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského oprávnenia – nemusí byť originál).
4. Pri predkladaní ponuky je potrebné uviesť názov a popis ponúkaného tovaru .
5. V prípade nedodržania týchto podmienok bude ponuka vylúčená zo súťaže.
VIII. Lehota a miesto na prijímanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 8.12.2014 do 10,00 hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť:
 osobne v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Nákup tonerov– neotvárať“ na sekretariát
Základnej školy Pugačevova 1381/7 , 06601 Humenné.
 poštou na adresu: ZŠ Pugačevova1381/7, 066 01 Humenné. ( Rozhodujúci termín (t. z. hodina
a deň) doručenia ponuky .
 elektronicky vrátane preskenovaného dokladu o oprávnení podnikať –na adresu uvedenú
v bode I., predmet: Cenová ponuka – tonery
IX. Podmienky vyhodnotenia ponúk:
1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
Ponuky vyhodnocuje 3-členná komisia zriadená na vyhodnotenie ponúk v zmysle vnútornej
smernice o verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne alebo e-mailom
najneskôr do troch dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí
neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
X. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Hlavným kritériom pre výber uchádzača je najnižšia cena .

V Humennom 04.12.2014

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

