
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na dodanie tovaru s názvom: 
 

„Originál a repasované tonery do tlačiarní“ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
    Názov:       Mesto Rožňava 
    Sídlo:         Šafárikova ulica č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:           328 758 
    Telefón:     058/7773 232 
    Fax:           058/7773 201 
    Stránkové hodiny: 08.00 – 15.00 
    Kontaktná osoba: Jozef Kováč 
    e-mail: jozef.kovac@roznava.sk 
 
2.  Typ zmluvy:     
     Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka. 
 
3.  Miesto dodania predmetu zákazky: MsÚ Rožňava  
       
4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Zabezpečenie originálnych   
     a repasovaných tonerov do tlačiarní uvedených v prílohe výzvy pre zamestnancov   
     Mestského úradu na rok 2011. Množstvo a druh tovaru sa bude upresňovať podľa   
     skutočnej potreby verejného obstarávateľa. V cene tovaru musí byť zahrnutá aj cena  
     dopravy do miesta určeného obstarávateľom (Mestský úrad Rožňava).  
       
5.  Slovník spoločného obstarávania: 30125100-2 Tonerové náplne  
 
6.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý 

predmet zákazky.           
 
7.  Variantné riešenie: Nepripúšťa sa. 
 
8.  Predpokladaná lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:   
     od 01.01.2011 do 31.12.2011                        
 
9.   Poskytovanie súťažných podkladov: (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné 

podklady poskytnuté) 
      Súťažné podklady si môže uchádzač vyžiadať na adrese: Mestský úrad, Šafárikova 29, 

048 01 Rožňava, Erich Kamenský, telefón 058 777 32 44, fax 058 7773 201, e-mail 
erich.kamensky@roznava.sk, v pracovných dňoch od 08.12.2010 do  10.12.2010, v čase 
od 8.00 hod do 14.00 hod.                

      Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou po vopred  telefonicky 
dohodnutom termíne.  
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10.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 16.12.2010 do 11.30 hod. 
    b)  doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,    
          v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského   
          úradu v Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej   
          zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi                                                        
    c)   uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený 
    d)   obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 
• adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – „neotvárať“ ! 
• označenie – heslo súťaže „Originál a repasované tonery do tlačiarní“ 

    e)   ponuky sa predkladajú v  slovenskom jazyku a v mene euro 
    f)   vyžaduje sa: predložiť návrh kúpnej zmluvy 
 
11. Podmienky financovania: Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. 
      Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote   
      splatnosti faktúr 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.   
       
12. Podmienky účasti uchádzačov:  

Doklad o oprávnení podnikať s predmetom podnikania oprávňujúci dodávať tovar podľa 
predmetu obstarávania – originál alebo osvedčené fotokópie výpisu z obchodného 
registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač nahradiť 
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR          
č. 25/2006 Z. z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov). 

 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH 
 
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
      Podmienky súťaže: Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade, že   
      navrhovaná cena bude vyššia, ako je stanovený limit pre zákazku s nízkou hodnotou   
      podľa zákona č. 25/25006 Z.z. 
      Dôvody na zrušenie súťaže: 
      Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných   
      dôvodov: 

- ak budú všetky navrhované ceny vyššie ako je finančný limit pre zákazku s nízkou  
               hodnotou  

- nebude predložená ani jedna ponuka 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 

       
V Rožňave dňa 01.12.2010 

 
                                                                       MUDr. Vladislav Laciak 
                                                                                                        primátor mesta 

 


