
 
Mestské kultúrne stredisko 
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok 

 
 
 

   
 

V Kežmarku, dňa : 24. 02. 2015 

VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru  

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie :   Mestské kultúrne stredisko  

Sídlo organizácie :  Starý trh 46, 060 01 Kežmarok   

IČO:     00  352 179 

DIČ:    20 20 69 74 15 

Bankové spojenie:                VÚB Kežmarok 

Číslo účtu :    SK07 0200 0000 0000 1793 0562 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko: Mgr. Barbora Kaprálová, riaditeľka 

č. tel.: 052/452 21 56, 0904 493 650 

e- mail: riaditelka@mskskezmarok.sk 

Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 d) zákona o VO 

II. Opis 

Názov predmetu zákazky : Obstaranie všeobecného materiálu  - tonerov do tlačiarní pre rok 2015 

Druh zákazky:  jednoduchá zákazka na dodanie tovaru  ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona ).  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

Miesto dodania tovaru: Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47,  060 01  Kežmarok.  

Dodanie predmetu zákazky: bude realizované na základe vystavených  objednávok. 

Dodanie tovaru bude po častiach.  Dodaniu tovaru predchádza vystavenie objednávky.  

Termín dodania tovaru: do 7 dní od vystavenia objednávky. 

Stručný opis zákazky:  

1. Predmetom zákazky je dodanie všeobecného materiálu – tonerov do tlačiarní: 



- HP laserjet p1006,  

- HP laserjet 1100, 

- HP laserjet pro 200 color mfp, 

- HP laserjet p1102, 

- HP laserjet 1020, 

- Canon irc2380i, 

- IBM infoprint 1612, 

- Xerox fx ap 32 c 2200 pcl, 

- Canon MF4100 Series UFRII LT,   

vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania, s osobným prevzatím zodpovednou osobou 
verejného obstarávateľa.  

2. Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť jednotlivé položky predmetu obstarávania.  

3. Podmienky dodania: 

-  telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa 

minimálne jeden pracovný deň vopred, 

-  fyzické doručenie do priestorov určeného miesta dodania, 

- fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim a odsúhlasovaní 

kompletnosti dodávky, 

- dodací list a faktúra súčasťou dodávky. 

4. V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie, vrátane dopravy do 
miesta dodania, do priestorov určených zodpovedným pracovníkom verejného obstarávateľa. 

5. Výrobné značky obstarávania slúžia na zadefinovanie minimálnych kvalitatívnych požiadaviek verejného 
obstarávateľa na produkty. Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty (rovnocenné, s rovnakými 
alebo vyššími kvalitatívnymi parametrami). 

 

III.  Predpokladaná hodnota zákazky 

  Spôsob určenia ceny 

1. Záujemca vyčísli cenu nasledovne:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH 
- navrhovaná zmluvná cena s DPH  

                 V prípade, že záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke. 

2. Naceniť. 

 

IV. Podmienky financovania: vlastný rozpočet.  

1. Fakturácia – faktúry budú vystavené osobitne pre každé dodanie tovaru. Súčasťou faktúry bude dodací 
list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. 

2. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

V.  Podmienky účasti : - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky / neoverená kópia/ . 



VI. Administratívne informácie  

Lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky sa prijímajú osobne v lehote  do 06. 03. 2015 do 15:30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý 

trh 47, 060 01 Kežmarok, alebo poštou v lehote do 06. 03. 2015 na adresu verejného obstarávateľa. Ponuka 

predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá. Uzatvorenú obálku s ponukou je 

potrebné označiť textom „Jednoduchá zákazka – všeobecný materiál tonery do tlačiarní - neotvárať“. 

Jazyk ponuky  

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (pripúšťa sa 

aj český jazyk). Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku 

a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, (okrem dokladov predložených v českom jazyku). 

VII.  Kritéria vyhodnotenia ponúk  

1. Kritérium bude najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

2. Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách, to znamená, že úspešný 
bude uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu s DPH (resp. konečnú cenu pre 
odberateľa v prípade neplatcu DPH). 

VIII.  Obsah ponuky:  

1. Ponuková cena v zložení podľa výzvy 

2. Doklady v zmysle bodu V. výzvy 

 

IX. Lehota viazanosti  

 31. 03. 2015.  

 Výsledkom súťaže bude Rámcová zmluva a jednotlivé tovary sa budú objednávať na základe objednávok 

v priebehu roka 2015.   

IX.  Ostatné: 

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

2. Otváranie ponúk bude 09. 03. 2015 o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 47, Kežmarok, 
kancelária riaditeľky. 

 

Miesto a dátum odoslania výzvy : v Kežmarku, dňa :  24. 02. 2014 

 

 

Mgr. Barbora Kaprálová, riaditeľka MsKS 

 

 

 


