
Implementačná agentúra 

pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

                                                                                                                      

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia (ďalej aj  „IAZaSI“) 
IČO:  30854687  
Sídlo: Špitálska 25,  Bratislava  
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba: ( odborný garant ) Ing. Miloš Veselý 
Telefón: +421 905 300 500 
Fax:  
E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk 
Internetová stránka: www.iazasi.gov.sk  
 

2. Predmet zákazky:  ( tovary, služby, stavebné práce ) 

Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní a kopírovacích strojov 

v agentúre IAZaSI. 

 

3. Opis predmetu zákazky:  

Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní a kopírovacích strojov 
uvedených v  prílohe č.2  tejto výzvy na predkladanie ponúk podľa požiadaviek 
verejného obstarávateľa. 
 
Maximálna lehota dodania 48 hod. Doprava v cene. 
   
Hlavný predmet podľa Hlavného slovníka: CPV  30125100-2. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Verejný obstarávateľ v momente odoslania tejto výzvy nevie presne kvantifikovať 
konkrétny rozsah plnenia, preto určil predpokladanú hodnotu zákazky                         
podľa § 5 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní určením finančného limitu 
rovnakého alebo vyššieho ako 1000 eur bez DPH a zároveň nižšieho ako 20 000 eur 
bez DPH.   
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5. Miesta dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  

1. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Špitálska 6,  Bratislava, 9. nadzemné podlažie, 
2. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Špitálska 6,  Bratislava, 8 a 9. nadzemné podlažie, 
3. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Špitálska 25,  Bratislava. 

 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Rámcová dohoda na 48 mesiacov, alebo 

do vyčerpania limitu 20.000 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá okolnosť nastane 

skôr..  

 
7. Podmienky účasti uchádzačov:   

Uchádzač v rámci ponuky predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 
požadovanú službu podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Úspešný uchádzač predloží úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení     

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 

Najnižšia cena, vrátane dopravy uvedená v EUR vrátane DPH. Uchádzač uvedie 
ponúknutú cenu podľa prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritérií.  
 
9.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 10. november  2014 do 10,00 hod. 
  
10. Spôsob doručenia cenových ponúk: 
Osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1 alebo e-mailom na adresu: 
milos.vesely@iazasi.gov.sk 
 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
11. Obsah ponuky 
 

Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej 
podobe: 

a) Identifikáciu uchádzača 
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email. 
c) Návrh na plnenie kritéria /kritérií  - príloha č.1 
d) Podrobná cenová kalkulácia – príloha č.2   
e) Návrh rámcovej dohody 
f) Doklady   a   dokumenty,   ktorými  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok 

účasti podľa bodu 7.  tejto výzvy na  predkladanie ponúk. 
Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky bude táto ponuka                   
z postupu zadávania zákazky vylúčená. 
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12. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk 
bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk 
a s úspešným  uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda. 
 
13. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý 
 
Dátum vyhotovenia výzvy: 29.10.2014 
 
 
                         ................................................... 

   Ing. Martin Ružička      
          generálny riaditeľ IA ZaSI 
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Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRII  

 

Verejný obstarávateľ:  Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

Názov predmetu zákazky: „Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní 

a kopírovacích strojov v agentúre IAZaSI.“ 

 

 

Uchádzač (názov a sídlo): 

 

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH:  

1.    
Cena  vrátane dopravy v EUR  bez DPH 
 
 
 Výška DPH v EUR 
  

 

Cena  vrátane dopravy v EUR s DPH 

 

 

 

......................................................................... 

 

....................................................................... 

 

........................................................................ 

 

Uchádzač uvedie cenu celkom, vrátane dopravy z prílohy č.2. 

 

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú uvedené v súlade s predloženou ponukou.  

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  

 

 

 V ......................... dňa ............................................ 

 

 

................................................................................ 

                                                                                                      Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu   
                                                                                                                 uchádzača a pečiatka uchádzača 
 
 

 


