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Výzva 

na predloženie cenovej ponuky 
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia  

  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza   

   

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Alena Macková 

      Telefón :                        046/5179 713 

      E- mail  :                        alena.mackova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre technickú stránku zákazky: Ing. Stanislava Vavrová 

      Telefón :                        046/5179 405 

      E-mail :                         stanislava.vavrova@prievidza.sk                 

 

  2.  Predmet zákazky, typ zmluvného vzťahu                                                  

• Názov zákazky : „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ 

pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“.            

• Miesto dodania: Prievidza - Ul. P.Benického 154/1, Športová ulica 134/34, Nábrežie sv. 

Cyrila 360/28 

• Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru  

• CPV kód:   

- 30125100-2 Tonerové náplne 

- 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 

- 90511000-2 Služby na zber odpadu 

- 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

• Predpokladaný termín dodania: september 2020 

• Forma zmluvného vzťahu: objednávka na celý predmet zákazky 

                           

2. Opis predmetu zákazky   

 Predmetom obstarávania je nákup, dovoz a rozvoz náplní do tlačiarní a multifunkčných 

zariadení pre dve  materské školy a jednu školskú jedáleň pri materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prievidza.  Rozdelenie a rozpis jednotlivých dodávok je opísaný v bode č. 3. 

Verejný obstarávateľ požaduje zároveň spätný odber použitého spotrebného materiálu (papierové 

kartóny, prázdne cartridge) 

 Tovar musí byť dodaný ako originálny, v originálnom neporušenom obale, schválenom 

výrobcom zariadení príslušných značiek. Verejný obstarávateľ nepožaduje repasovaný tovar, ani 

alternatívne náplne k uvedeným tlačiarňam. Záručná doba na tovar je 2 roky odo dňa prevzatia 

tovaru.  
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3. Špecifikácia predmetu zákazky 

p. č. náplň  typ MFZ / 

označenie 

tlačiarne 

označenie náplne Ul. P. 

Benického 

Nábr. 

sv.Cyrila 

Športová 

ulica 

spolu 

     MŠ ŠJ MŠ ŠJ  

1. cartridge originál HP OfficeJet 

PRO 8710 

HP953XL black (L0S58A)   6  6 

2.    HP953XL cyan (F6U16AE)   4  4 

3.    HP953XL magenta 

(F6U17AE) 

  4  4 

4.    HP953XL yellow 

(F6U16AE) 

  4  4 

5. cartridge originál HP OfficeJet 

PRO 8725 

HP957XL black 

(LOR4OA) 

3   5 8 

6.    HP953XL cyan (F6U16A)  3   4 7 

7.    HP953XL magenta 

(F6U17A) 

3   4 7 

8.    HP953XL yellow 

(F6U18A) 

3   4 7 

c e l k o m        26 

 

4. Požiadavka na cenovú ponuku  

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:   

• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne nedoplatky (napr. na daniach a 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 

nehnuteľnosť a pod.) podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača – Príloha č. 1 tejto výzvy 

• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, ako aj vyhlásenie 

o konflikte záujmov voči verejnému obstarávateľovi – Príloha č. 2 tejto výzvy 

• Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača – Príloha č. 3 – Cenová ponuka.  

       

5. Možnosť predloženia ponuky 

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  

 

6. Podmienky financovania predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú 

poskytované. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry.  

                

7. Lehota a forma predloženia ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 20.08.2020 do 13:00 hod. Ponuky je potrebné poslať 

výlučne elektronicky na emailovú adresu: alena.mackova@prievidza.sk. V prípade, ak budú 

verejnému obstarávateľovi doručené cenové ponuky po tejto lehote, nebude na ne prihliadať a 

nebudú predmetom vyhodnotenia. Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.  

Ponuka uchádzača musí obsahovať doklady podľa bodu č. 4. Verejný obstarávateľ pri otváraní ponúk 

overí, či každý uchádzač, ktorý zaslal svoju cenovú ponuku, spĺňa podmienku podľa § 32, odst. 1, 
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písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Dôkazné plnenie overenia tejto skutočnosti zo strany verejného obstarávateľa bude súčasťou spisu 

k verejnému obstarávaniu.  

 

8.  Otváranie ponúk 

Otváranie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné, vykonané v sídle verejného 

obstarávateľa dňa 20.08.2020 o 13:10 hod.  

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky 

zaokruhlená na dve desatinné miesta. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky činnosti a náklady 

uchádzača, ktoré sú potrebné k dodaniu tovaru, vrátane jeho vyloženia na adresách uvedených v bode 

č. 2, ako aj nákladov, ktoré vzniknú pri spätnom odbere použitého spotrebného materiálu.    

 

Cenová ponuka musí byť uvedená v zložení cena bez DPH, výška DPH v EUR a cena s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to upozorní vo svojej cenovej ponuke.  

         

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa       

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná hodnota 

zákazky, kritériom pre jej výpočet budú ceny bez DPH. V prípade, ak predpokladaná hodnota 

zákazky bude vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.,  

verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk 

úspešného uchádzača.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, ak predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú  v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môžu 

uchádzači požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie informácií, ktoré sa 

vzťahujú k predmetu zákazky. Svoje otázky môžu smerovať na kontaktný email 

alena.mackova@prievidza.sk. Komunikácia medzi verejný obstarávateľom bude prebiehať výlučne 

elektronicky.  

    

11. Prílohy     

- Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza dlhy 

- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o skutočnostiach vplývajúcich na verejné 

obstarávanie 

- Príloha č. 3 – Cenová ponuka 

 

 

V Prievidzi, 06.08.2020 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

            primátorka mesta 
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