
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov a sídlo:   Ružinovský domov seniorov 

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 

Štatutárny orgán:        PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľ      

IČO:    00 510 173 

Kontaktná osoba:  Gabriela Kostková 

Telefón:   0903 218096   

e-mail:   ekonom@rdssklenarova.sk 

 

Názov predmetu zákazky:  Dodanie tonerov a príslušenstva do tlačiarní 

Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):    

 

 Hlavný predmet:   30125100-2 Tonerové náplne 

 Doplňujúci predmet:   30125000-1 Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov 

 

Hlavné miesto dodania/poskytovania/uskutočnenia predmetu zákazky:  

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov, na pozemku registra 

„C“, parc. č. 9374/1, okres Bratislava, obec BA-m.č. Ružinov, k.ú. Nivy, zapísanom na liste 

vlastníctva č. 797 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, ktorý je vo 

vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Opis predmetu zákazky:  

Dodávateľ dodá originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do laserových tlačiarní, tonery 

do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite, jednorazovo ich dodá na vlastné náklady na 

objednávateľom určené miesto dodania (v rámci sídla objednávateľa) v pracovných dňoch v 

čase od 9:00 do 14:00; Originálne tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov 

zariadení požadovaných značiek, spĺňajúce všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. 

Tonery sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v 

originálnych baleniach, nepoškodené, neporušené.  

Kompatibilné (alternatívne) tonery budú dodávané v takom balení, aby boli chránené pred 

poškodením alebo zničením.  

Dodávateľ na vlastné náklady odoberie použité (prázdne) tonery resp. nepoužiteľné tonery od 

objednávateľa.  

 

Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky:  

Zmluva uzavretá na obdobie 1 rok.  

 

Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet 

zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty. 
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Lehota na predkladanie ponúk: do 14.10.2021 do 16:00 hodiny. 

Ponuky musia byť doručené (poštou/osobne/e-mailom, na vyššie uvedenú adresu/e-mailovú 

adresu) v lehote na predkladanie ponúk. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený dodať tovar, uskutočniť stavebné práce 

alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   

- Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 

môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

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

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 

o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať 

doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra SR 

alebo výpisom zo Živnostenského registra SR, uchádzač  je povinný v zmysle § 32 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to 

z dôvodu, že  verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy. 

- Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia: najnižšia cena 

v štandardnej kvalite 

Typ zmluvy: Rámcová zmluva 

Ďalšie informácie:  

- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 

Obsah ponuky: 

✓ doklady preukazujúce osobné postavenie: 

✓ cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

 

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 15 000,00  EUR bez DPH. V prípade, 

že ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.  

 

Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zákazky. Platba 

sa bude realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry.  
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V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / predávajúceho / poskytovateľa / 

zhotoviteľa na riadne plnenie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa 

doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum 

trhu) z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený 

uskutočniť predmet zákazky, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 

-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu 

pokračoval. 
 

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky 

spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 

záujemca/uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu 

na výsledok tohto prieskumu trhu. 
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 

obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.  

 

 

V Bratislave, 8.10.2021 
 

......................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 

 

 

 


