Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
tel. 033/88 18 309, fax: 033/88 18 320

Výzva
Justičná akadémia Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm a)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“)
Vás vyzýva
v zmysle § 117 zákona na predloženie ponuky na zadanie zákazky:
Tonerové náplne
Číslo zákazky: Spr. 476/2020/61-1
Predmet zákazky:
Dodávka tonerových náplní do tlačiarní a strojov na fotokopírovanie pre prevádziky Justičnej
akadémie Slovenskej republiky v Pezinku a v Omšení.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť kompletnú dodávku predmetu zákazky, podľa
prílohy č. 1 tejto výzvy, počas realizácie zmluvy.
Spoločný slovník obstarávania CPV: 30125100-2 Tonerové náplne
Predpokladaná hodnota zákazky: do 10 000,00 € bez DPH
Termín realizácie - dodávky: od 01.03.2020 – 28.02.2022
Predloženie ponuky - ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať (dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky) - § 32 ods. 2 písm. e)
zákona, prípadne kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom
na Úrade pre verejné obstarávanie (vo formáte PDF),
2. jednotkové ceny – bez DPH za jednotlivé druhy tovaru uvedené v prílohe č. 1, vyjadrené
celým číslom maximálne na dve desatinné miesta, zahŕňajúce všetky obstarávacie náklady na
balenie, distribúciu a dodávku tovaru priamo do prevádzky verejného obstarávateľa do 2
pracovných dní od obdržania objednávky elektronickou formou vrátane nákladov na
súvisiace služby.
Miesto a lehota na predloženie ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné predložiť najneskôr do 13. februára 2020 do 12.00 hodiny na emailovú adresu osoby zodpovednej za výzvu irena.horvathova@justice.sk, prípadne poštou
na adresu uvedenú v záhlaví alebo faxom.
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Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena – bez DPH za celý predmet zákazky
(s uvedením jednotkových cien bez DPH a celkovej ceny bez DPH za jednotlivé druhy tovaru
uvedené v prílohe č. 1), vyjadrená celým číslom zaokrúhlená maximálne na dve desatinné
miesta, zahŕňajúca všetky obstarávacie náklady na balenie, distribúciu a dodávku tovaru
priamo do prevádzky verejného obstarávateľa do 2 pracovných dní od obdržania objednávky
elektronickou formou.
Celková cena za zákazku bude uvedená číslom i slovom.
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a jeho cenová ponuka bude ekonomicky
najvýhodnejšia, bude vyzvaný na podpísanie zmluvy.
Ostatným uchádzačom bude do troch pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámený
výsledok vyhodnotenia.
V Pezinku dňa 04. februára 2020
Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu:
PhDr. Zuzana Kostolányiová – vedúca útvaru EVS a DP O
Tel.: 033/88 18 309
Fax: 033/88 18 320
e-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk

Schválil:
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ

Príloha: Tabuľka jednotlivých druhov tovaru
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
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