
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Trhová 3, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Masarik
Mobil: +421 905920039
Telefón: +421 333236147
Fax: +421 333236400
Email: pavol.masarik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Tonerové a atramentové kazety

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Trhová 3, 917 01 Trnava
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodanie nových originálnych tonerových kaziet do laserových tlačiarní, atramentových kaziet do
atramentových tlačiarní od výrobcov zariadení a následne ich ekologická likvidácia. Obstarávateľ požaduje dodávať
kazety výlučne v originálnom balení s neporušenými ochrannými firemnými prvkami výrobcov zariadení (Hewlett
Packard, Konica - Minolta, Canon)

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30125100-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30192113-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

 279 ks tonerov resp. atramentových náplní
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  25 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1)Uchádzač preukáže
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26
ods. 2, resp. ods. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 cit. zákona. Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené
fotokópie jednotlivých dokladov. 

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží originál
alebo úradne overenú fotokópiu platného oprávnenia na prepravu, skladovanie a ekologickú likvidáciou nebezpečných
odpadov (prázdne, použité tonerové kazety, obaly, atramentové náplne) vydanú na meno uchádzača alebo záväzný
prísľub, resp. zmluvu uzavretú medzi uchádzačom a treťou osobou, ktorá bude v prípade úspešnosti uchádzača
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zabezpečovať pre neho prepravu, skladovanie a ekologickú likvidáciu týchto odpadov, vrátane oprávnenia tretej osoby
na tieto činnosti (originál alebo úradne overená fotokópia prísľubu, zmluvy a oprávnenia tretej osoby); 
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu certifikátu riadenia kvality ISO 9001 a certifikátu riadenia
environmentu ISO 14001. 
Pri originálnych náplniach značky HP preukazuje uchádzač predložením potvrdenia výrobcu alebo oficiálneho zastúpenia
HP na Slovensku o tom, že tovar spĺňa podmienky stanovené technickou normou ISO/IEC 11798 (archivovateľnosť
vytlačených dokumentov) a ISO/IEC 19752 (vyťažiteľnosť tonera). Potvrdenie nemôže byť nahradené autorizovaným
partnerom alebo distribútorom. Dôvodom je zabezpečenie kvality uvádzanej výrobcom a dodržanie záručných
podmienok na zariadenia v záruke. 
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OOaVS 1/2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.03.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  26.03.2013 14:15

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

06.03.2013
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