Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01

Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon v platnom znení“)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Svidník
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO:
00331023
DIČ:
2020784821
Telefón: 054 4863 605
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Novák, prednosta
e-mail: miroslav.novak@svidnik.sk
webové sídlo: www.svidnik.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
„Renovované a kompatibilné tonery pre tlačiarne a kopírky“

3.

Druh zákazky: dodávka tovaru

4.

Hlavné miesto dodania tovaru:
Mesto Svidník, Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33

5.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka renovovaných a kompatibilných tonerov pre tlačiarne a
kopírky v zmysle Prílohy č. 2 Výzvy – cenová ponuka (návrh na plnenie kritérií), ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou
a vyložením tovaru na mieste dodania. Uvedené množstvá sú orientačné, predpokladané
a skutočné odobrané množstvá sa budú odvíjať od skutočných potrieb verejného
obstarávateľa. Dodávka renovovaných tonerov, bude len taká, u ktorých bol pri renovácií
použitý tonerový prášok a je zabezpečená výmena ostatných komponentov, ako sú optický
valec, stierka a čip.
Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje oceniť v súlade s prílohou - cenová ponuka
(návrh na plnenie kritérií).
Dodávka renovovaných a kompatibilných tonerov pre tlačiarne a kopírky bude realizovaná
v súlade s rámcovou dohodou, ktorá bude uzavretá na dobu 36 mesiacov od nadobudnutia
jej účinnosti, alebo do vyčerpania stanoveného finančného limitu (maximálnej ceny
celkom) uvedeného v rámcovej dohode podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky dodávať do sídla verejného obstarávateľa.
Súčasťou dodania tovaru sú súvisiace služby:
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www.svidnik.sk

IČO
00331023

a) dodanie objednaného tovaru max. do 24 hodín od prevzatia/doručenia písomnej
objednávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
b) doprava, čím sa rozumie doprava kancelárskych potrieb na miesto dodania a jeho
prepravu do príslušných skladových priestorov verejného obstarávateľa.
Uchádzač zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne a
environmentálne parametre podľa platných právnych predpisov a noriem.
Dodávka renovovaných a kompatibilných tonerov pre tlačiarne a kopírky sa bude
realizovať výhradne v pracovné dni podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa,
vrátane súvisiacich služieb spojených s dodaním tovaru na miesto dodania a s vyložením a
umiestnením tovaru na určené miesto v objektoch verejného obstarávateľa.
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese https://www.svidnik.sk/verejne-obstaravanie.html.
Bližšie informácie poskytne:
Mgr. Peter Rešetár, tel.: 054 4863 607
6.

Spoločný slovník obstarávania (kód CPV):
30125110-2 Renovovaný toner

7.

Komplexnosť dodania tovaru:
7.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
7.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
7.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8.

Trvanie zmluvy: 36 mesiacov - 3 roky (október 2019 – september 2022)

9.

Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda na dodanie renovovaných
a kompatibilných tonerov pre tlačiarne a kopírky uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na dobu trvania 36
mesiacov. Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou
uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. Účinnosť rámcová
dohoda nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

10. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 15 000,00 EUR bez DPH
11. Spôsob určenia ceny zákazky:
Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu
zákazky. Týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna.
Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť najmä

zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.
Zmena dohodnutej ceny je možná len formou písomného dodatku k zmluve.
12. Podmienky účasti:
12.1 Osobné postavenie
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e): oprávnenie
dodávať tovar/poskytovať službu/ uskutočňovať práce a podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom overí na
portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom
pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné
obstarávanie. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona a ktorý má povinnosť byť zapísaný
v registri partnerov verejného sektora.“
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Požiadavka bola stanovená v súlade s
platnou legislatívou.
12.2 Finančné a ekonomické postavenie
Neuplatňuje sa
12.3 Technická a odborná spôsobilosť
Neuplatňuje sa
13. Obsah ponuky:
a) Titulný list (príloha č.1)
b) Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 2) – podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie
je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
c) Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č.3) – podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
d) Návrh rámcovej dohody (príloha č. 4) – podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
e) Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa tohto bodu výzvy na predloženie
cenovej ponuky, bude z verejného obstarávania vylúčený.
14. Podmienky financovania a platobné podmienky:
a) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na
základe skutočne dodaného tovaru potvrdeného zo strany verejného obstarávateľa.
b) Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia. Faktúra bude uhradená
bezhotovostným platobným stykom. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok, ani
zálohovú platbu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej

správne vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry.
15. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
15.1. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: do 10.09.2019 do 11.00 hod.
15.2. Miesto predkladania ponúk: Mesto Svidník, na adresu uvedenú v bode 1.
15.3. Poštou na adresu uvedenú v bode 1. v obálke označenej „renovované tonery“ a
text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
15.4. Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej
„renovované tonery“ a text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
15.5. Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania
ponúk uvedeného v tomto odseku.
15.6. Vyhodnotenie ponúk – Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
16. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena (s určením maximálne na dve desatinné
miesta) za dodanie celého predmetu zákazky. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako
celková cena predmetu zákazky. V ponuke uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude
vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v EURÁCH. V ponuke
uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu
zákazky v EURÁCH.
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom
mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bude vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ
písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné podať námietky.
18. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
20. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:





ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
nebude predložená ani jedna ponuka.

Vo Svidníku, dňa: 21.08.2019
......................................................
Mgr. Marcela Ivančová
primátorka mesta
Prílohy:
1. Titulný list
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Návrh rámcovej dohody

