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Výzva na predloženie ponuky 

 
Zdravé regióny 

Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava 

IČO: 50 626 396       
 

  
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky (ďalej aj „Výzva“) 
 

Zdravé regióny, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Tonery, spotrebný materiál do tlačiarní a príslušenstvo“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

 
Názov verejného obstarávateľa: Zdravé regióny 
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľka   
IČO: 50 626 396         
DIČ: 212 039 3033         
IČ DPH: -   
Tel.: +421911508054         
Fax: -         
E-mail: tatiana.hrustic@zdraveregiony.eu  
Internetová stránka: www.zdraveregiony.eu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0056 4561                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Michal Urban, michal.urban@zdraveregiony.eu  

4. Predmet obstarávania: Nákup automobilov pre potreby organizácie Zdravé regióny 
 

 CPV kódy:   30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 

    30125100-2 - Tonerové náplne  
    30124300-7 - Valce pre kancelárske stroje 
    30125000-1 - Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov  
    60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

Predmetom zákazky je nákup tonerov, spotrebného materiálu do tlačiarní a príslušenstva (ďalej len 
„tovary“) podľa počtu a špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 tejto výzvy. Podmienky dodania tovarov 
sú uvedené v návrhu Rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Dodávanie bude 
prebiehať len na základe objednávok, t. j. počas trvania Rámcovej dohody sa dodávateľ zaväzuje 
dodať tovary podľa definovanej špecifikácie a v množstve, ktoré bude uvedené v objednávkach.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávanie bude uzavretie Rámcovej dohody na dodanie tovarov, 
definovaných v prílohe č. 1 tejto výzvy. Návrh Rámcovej dohody tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 35 180, 70 EUR bez DPH 
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8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava, resp. Levočská 20, Poprad 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30.6.2022 
alebo do vyčerpania stanoveného maximálneho počtu tovarov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr.  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: verejný obstarávateľ neposkytuje 
súťažné podklady 

11. Financovanie predmetu zákazky: Z rozpočtu verejného obstarávateľa, prípadne z finančných 
prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe NFP alebo z iných projektov 

12. Lehota na predloženie ponuky: 19.6.2020 do 15:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (maximálna) cena s DPH zaokrúhlená na dve 
desatinné miesta. Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v jeho ponuke musí obsahovať 
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa na adresy, ktoré budú uvedené až v objednávke, pričom pôjde o adresy 
uvedené v bode 8 tejto výzvy.   

Cena predmetu zákazky s DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:    

- nakoľko jediným kritériom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, verejný obstarávateľ bude 
ponuky hodnotiť poradovým systémom, 

- najnižnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď.  

- úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa 
stanú neúspešnými ponukami.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť v elektronickej podobe (v prípade predkladania dokumentov musí ísť o 
naskenované pdf súbory) na e-mailovú adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu.   

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača1: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, kontaktná osoba).  

b. Vyplnená a ocenená príloha č. 1,  

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky (u 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia).  

d. Vyplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody (príloha č. 2 tejto výzvy)  

e. Podpísané čestné vyhlásenie (príloha č. 3). 

16. Otváranie ponúk:  

Dátum: 19.6.2020 o 15:30 hod.  

Miesto: Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Verejný obstarávateľ otvorí ponuky, ktoré boli doručené e-mailom v lehote na predkladanie ponúk 
po uplynutí lehoty na otváranie ponúk a pristúpi k vyhodnoteniu ponúk.  

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.7.2020 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

 
 
1 Postačuje uviesť v texte e-mailu 
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JUDr. Michal Urban, prípadne JUDr. Rastislav Urda, 

e-mail: michal.urban@zdraveregiony.eu, prípadne rastislav.urda@zdraveregiony.eu  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky je 
možné požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie e-mailom doručeným kontaktnej osobe uvedenej 
v bode 19 tejto výzvy. 

 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2: návrh Rámcovej dohody 
Príloha č. 3: vzor Čestného vyhlásenia   
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