Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:

„repasovanie tonerov “ – služby
„dodávaka originál tonera“ - tovar
v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je
nadlimitná ani podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 citovaného
zákona

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Slovenské centrum dizajnu,
IČO:
00699993, DIČ: 2020831329 – nie sme platcom DPH
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Tel.č: a fax: 02/20177311 Sekretariát; 02/20477314 Ekonomické oddelenie
E-mail: sdc@sdc.sk; natalia.galbava@sdc.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva na služby - repasovanie podľa § 269 Obchodného zákonníka
Na dodávku tovaru objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky/4. Podrobný opis predmetu zákazky /5. Rozsah predmetu
zákazky:

Miesto:Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99
Bratislava, III.NP
služba
tovar
predpokl.
jednotková cena jednotková
nákup
s DPH ***
cena s DPH*** na 2 roky
Typ tlačiarne/multifunkčného
toner orginál
zariadenia
Umiestnenie repas tonera
ks
HP LASERJET P2055d
EPO IS ŠP
8
HP LASERJET 1320
EPO
24
HP LASERJET 3030 MF
chodbička
24
HP LASERJET Pro 400
M401dn
chodbička
24
HP LASERJET P1102
Riaditeľka
24
HP LASERJET 1010
Sekretariát
24
––Canon Image Runner 1133A Knižnica
nepožadujeme
24
nákup spolu
–Poznámka: ***prosím ceny s DPH za ks nech sú finálne a nech v sebe zahŕňajú aj
náklady na doručenie do sídla objednávateľa a zobratie zo sídla objednávateľa na repas

služba
v€

tovar
v€

hodnota

hodnota
––
––––––––––-

–––

6. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania
7. Spôsob tvorby ceny: žiadame cenu uvádzať – podľa tabuľky a cenu uvádzať s DPH –
vyhodnocovať sa bude predpokladaná hodnota nákupu tovaru/služby
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :

Lehota dodania predmetu zákazky od 15.02.2014 do 31.12.2015
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a/ Dňa 12.2.2014 do 17,00 hod.
b/ Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese do podateľne , alebo e-mailom na natalia.galbava@sdc.sk
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy ; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
Najnižšia cena

b)Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky vrátane DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk
bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé
miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka,
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
Prevažne budeme obstarávať služby – repasovanie tonerov – okrem originálu pre
Multifunkčné zariadenie do knižnice – preto prosím nacente nákup v tabuľke a ten sa
bude vyhodnocovať.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie : Ing. Natália Galbavá

v.r. Natália Galbavá
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie ...........................

Schvaľuje: Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka
Bratislava, 5.2.2014

