Kancelária verejného ochrancu práv

VÝZVA NA OBSTARANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
podľa § 5 ods. 4 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Prieskum trhu 2876/2016 na dodanie tovaru v limite nižšom ako § 4 ods. 3 písm. a):

„ORIGINÁLNE TONERY DO TLAČIARNÍ“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
IČO 36064041
kontaktná osoba - Mgr. Zuzana Péčová, 02/32 36 37 65, zuzana.pecova@vop.gov.sk
2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
30125100-2 – Tonerové náplne ; 60000000-8 - Dopravné služby
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Originálne tonerové náplne do laserových a atramentových tlačiarní doporučené
výrobcom do tlačiarní používaných objednávateľom podľa nižšie uvedeného rozpisu:
P.č. Tlačiareň

Počet

Toner

Farba
čierna

50

čierna

3

1.

HP LJ 1102

CE285A
výťažnosť 1600 strán podľa ISO/IEC
19752

2.

HP LJ 1200

C7115X
výťažnosť 3500 strán pri 5% pokrytí

3.

HP OfficeJet 7610 932XL

čierna

5

4.

žltá

3

5.

HP OfficeJet 7610 933XL
HP OfficeJet 7610 933XL

modrá

3

6.

HP OfficeJet 7610 933XL

purpurová

3

Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných
náplní.
Tonerová náplň musí:
a) byť vyrobená výrobcom tlačiarne alebo ekvivalent odporúčaný výrobcom danej
tlačiarne ako originálny toner,
b) spĺňať všetky ISO/IEC certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu
vyťažiteľnosť a archivovateľnosť,
c) musí mať ochranné známky výrobcu garantujúce nepoškodenie zariadenia,
v ktorom sa bude používať,
d) byť v originálnom obale, ktorý spĺňa všetky znaky originálneho balenia
(hologramy), obal neporušený a nepoškodený.
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Vrátane dopravy na miesto plnenia, obstarávateľ vyžaduje vyloženie tovaru na miesto
určenia (2. poschodie a suterén).
Nesplnenie požiadavky na ochranné známky výrobcu garantujúce nepoškodenie
zariadenia sa považuje za podstatné dôvod na vrátenie tovaru.
Dodávateľ nesmie porušovať patentové práva vzťahujúce sa na predmet zákazky.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle obstarávateľa
na vlastné náklady.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
2.750 € bez dane z pridanej hodnoty
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
do 12. decembra 2016, skoršia lehota výhodou
6. Typ zmluvy a miesto dodania predmetu zákazky
 objednávka na dodanie tovaru,
 sídlo verejného obstarávateľa Grösslingová 35, Bratislava, objekt domček vo dvore.
7. Cena
cenová ponuka bude obsahovať cenu predmetu zákazky v eurách bez dane z pridanej
hodnoty vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých ostatných nákladov na strane
dodávateľa a predkladá sa v tabuľke uvedenej nižšie
P.č. Tlačiareň

Toner

Farba

Počet

1.

HP LJ 1102

CE285A

čierna

50

2.

HP LJ 1200

C7115X

čierna

3

3.

HP OfficeJet 7610 932XL

čierna

5

4.

žltá

3

5.

HP OfficeJet 7610 933XL
HP OfficeJet 7610 933XL

modrá

3

6.

HP OfficeJet 7610 933XL

purpurová

3

Cena bez DPH
za kus

Cena bez DPH

Spolu bez DPH
Spolu vrátane DPH
Predpokladaný dátum dodania
8. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
ponuky sa predkladajú do 24. novembra 2016 :
 e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v odseku č. 1 tejto výzvy,
 alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom odseku tejto výzvy,
 alebo poštou na adresu:
Kancelária verejného ochrancu práv, P.O. Box 1, 820 04 Bratislava 24.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30. novembra 2016.
9. Podmienky financovania:
 preddavok sa neposkytuje,
 lehota splatnosti dohodnutej ceny je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
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10. Iné informácie k zákazke:
cenovú ponuku nemožno rozdeliť, variantné riešenia sa nepripúšťajú,
predkladajú v slovenskom jazyku
11. Iné požiadavky na dodávateľa:
XXX

V Bratislave, dňa 21. novembra 2016
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ponuky sa

