ZsNH – Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Barbora Glembová
E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
Tel.: 02/20856247
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Opis predmetu zákazky:
a. Dodanie originálnych a repasovaných tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní
Hewlett Packard, OKI, Canon, Lexmark, Triumph-Adler a Epson.
b. Originálne tonery a spotrebný materiál do tlačiarní sú vyrobené priamo výrobcom
originálnych zariadení príslušnej značky, nové, zabalené v originálnych baleniach,
neporušené, nepoškodené, nikdy nepoužité čo sa týka obalu aj obsahu. Originálne tonery
spĺňajú ISO/IEC certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu vyťažiteľnosť a dobu
archivácie.
c. Repasované tonery sú vyrobené z originálnych použitých kaziet s výmenou optického
valca, stierok a ostatných dielov potrebných k zabezpečeniu tlače podľa štandardu
udaného pôvodným výrobcom kazety/počet strán a funkčnosť/.
Predpokladaná hodnota:
29 926,79 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Hlavný kód CPV:
30125100-2 Tonerové náplne
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
Druh zákazky:
Tovar.
Vysvetlenie:
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom,
najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.
Komunikácia:
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na
komunikáciu: E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk.
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8.

9.
10.

Spôsob určenia ceny:
Cena za poskytnutie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu
uvedie v zložení:
1. navrhované čiastkové ceny v EUR bez DPH,
2. hodnota DPH v EUR,
3. navrhované čiastkové ceny v EUR s DPH,
4. navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,
5. hodnota DPH v EUR,
6. navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke ( „nie som platiteľ
DPH“).
V prípade predkladania ponúk je postačujúce postupovať podľa prílohy č. 1.
Miesto poskytnutia služieb:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.

11.

Dĺžka trvania zákazky:
12 mesiacov

12.

Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii:
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje.
Elektronická aukcia sa nepoužije.
Zdroj finančných prostriedkov:
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov.

13.
14.

15.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona,
v ktorom preukáže, že je oprávnený dodávať tovar ( napr. Výpis z obchodného registra,
alebo Živnostenského registra, Zápis v zozname hospodárskych subjektov a pod.).
V prípade ak je doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona verejne dostupnou informáciou,
nie je potrebné predkladať ho v ponuke. Uchádzač v ponuke predloží čestné vyhlásenie
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, v ktorom preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť platné ISO certifikáty vystavené
certifikačnou autoritou na úrovni STN EN ISO 9001:2016 - Kúpa a predaj tovaru,
maloobchod a veľkoobchod alebo renovácia tonerov/náplní do tlačiarní, alebo
ekvivalentné certifikáty, STN EN ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva
pre zber a spracovanie použitých tonerov/náplní do tlačiarní alebo ekvivalent.
Obsah ponuky:
V prípade doručenia ponuky elektronicky:
uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi scan ponuky v písomnej podobe,
podpísanej štatutárnym zástupcom, a s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa predkladá
v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1 tejto
výzvy na predkladanie ponúk, návrh Rámcovej dohody podľa Prílohy č. 2 podpísaný
uchádzačom; doklad o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 14. tejto výzvy, Čestné
vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona podľa Prílohy č. 3 (samostatná príloha) a
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 4 (samostatná príloha tejto
výzvy).
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:
uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi ponuky v listinnej podobe, originál
podpísaný štatutárnym zástupcom, a s odtlačkom pečiatky. Ponuka sa predkladá
v štátnom jazyku. Obsah ponuky tvorí Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1 tejto
výzvy na predkladanie ponúk, návrh Rámcovej dohody podľa Prílohy č. 2 podpísaný
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uchádzačom; doklad o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 14. tejto výzvy, Čestné
vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona podľa Prílohy č. 3 (samostatná príloha) a
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 4 (samostatná príloha tejto
výzvy).
16.

Lehota a adresa na predkladanie ponúk:
Lehota: 10.09.2021, čas: 10:00 hod.
V prípade doručenia ponuky elektronicky:
Adresa: barbora.glembova@udzs-sk.sk

17.

V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom, osobne:
Adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 20.11.2021

18.

Podmienky na otváranie ponúk:
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.

19.

Zmluva na dodanie tovaru:
Návrh zmluvy predkladá verejný obstarávateľ.

20.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj
identifikáciu úspešného uchádzača.

21.

Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným
obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny
v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
Doplňujúce informácie:
Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje.

22.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 - Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov
Dátum: 31.08.2021

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v. r.
.........................................................................
predsedníčka úradu
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
DOPORUČENÝ VZOR:

„Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne“

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ........................................................................................
........................................................................................................................................................................
IČO: ................................
Tel, Fax, e-mail ……………….....................………………………………………………………………………..
Adresa internetovej stránky uchádzača: ....................................................................................

Názov položky

Požadované
množstvo

Repasovaný toner pre tlačiareň CANON - typ 718 BK

2

Repasovaný toner pre tlačiareň CANON - typ 718 C

2

Repasovaný toner pre tlačiareň CANON - typ 718 M

2

Repasovaný toner pre tlačiareň CANON - typ 718 Y

2

Repasovaný toner pre CANON - typ 728

3

Repasovaný toner pre CANON - typ 726

3

Repasovaný toner pre CANON - typ C-EXV 11

1

Repasovaný toner pre CANON - typ C-EXV 14

1

Repasovaný toner pre CANON - typ FX-10

9

Repasovaný toner pre CANON - typ C-EXV 40

10

HP originálny toner - typ 970 BK XL

2

HP originálny toner - typ 971 C XL

2

HP originálny toner - typ 971 M XL

2

HP originálny toner - typ 971 Y XL

2

HP originálny toner - typ CF214X

20

HP originálny toner - typ CF300A

4

Cena za 1
ks v EUR
bez DPH

Cena za
1 ks v
EUR s
DPH

Cena za
požadované
množstvo v
EUR bez
DPH
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HP originálny toner - typ CF301A

1

HP originálny toner - typ CF302A

1

HP originálny toner - typ CF303A

1

HP originálny toner - typ CF287X

15

HP originálny toner - typ CF226X

10

HP originálny toner - typ CF259X

10

HP originálny toner - typ 913A BK

2

HP originálny toner - typ 913A C

2

HP originálny toner - typ 913A M

2

HP originálny toner - typ 913A Y

2

Repasovaný toner pre HP - typ CF283X

10

Repasovaný toner pre HP - typ CE255X

7

Repasovaný toner pre HP - typ CE505X

1

Repasovaný toner pre HP - typ Q5949X

2

Repasovaný toner pre HP - typ Q7553X

10

Repasovaný toner pre HP - typ Q2612A

80

Repasovaný toner pre HP - typ Q7570A

1

Repasovaný toner pre HP - typ CB436A

10

Repasovaný toner pre HP - typ CF230X

10

OKI originálny toner - typ 7131

4

OKI originálny toner - typ 9460 BK

1

OKI originálny toner - typ 9460 C

1

OKI originálny toner - typ 9460 M

1

OKI originálny toner - typ 9460 Y

1

OKI originálny toner - typ ES 9160

20

OKI originálny toner - typ OKI 4191

25

INÝ repasovný toner - typ Lexmark 232

1

Triumph-Adler originálny toner – PK-1012
(1T02S50TA0)
HP originálny spotrebný materiál - HP CF358A

14

HP originálny spotrebný materiál - HP CF359A

1

HP originálny spotrebný materiál - HP CF364A

1

HP originálny spotrebný materiáll - HP CF365A

1

Originálny spotrebný materiál - OKI 9160 DRUM DEV
KIT-u (45009001 + 45008901 + 45108803)

4

OKI originálny spotrebný materiál - OKI 01283601
ES4191 image drum

6

OKI originálny spotrebný materiál - OKI 45456302
ES7131 image drum

2

OKI originálny spotrebný materiál - OKI 45435104
ES7131 fuser

2

HP originálny spotrebný materiál - HP C1N58A

1

HP originálny spotrebný materiál - HP D7H14A

1

HP originálny spotrebný materiál - HP CF254A

5

2
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HP originálny spotrebný materiál - HP B5L52A

8

HP originálny spotrebný materiál - HP L2718A

5

HP originálny spotrebný materiál - HP C1P70A

1

HP originálny spotrebný materiál - HP CF232A

5

HP originálny spotrebný materiál - HP RM22555 220V

2

Cena za celý predmet zákazky v EUR
bez DPH

............................................ EUR

Hodnota 20% DPH v EUR:

............................................ EUR

Cena za celý predmet zákazky v EUR
s DPH

............................................ EUR

Cena za celý predmet zákazky v EUR
v prípade, ak uchádzač nie je
platiteľom DPH

slovom: ...............................................................
............................................................................

............................................. EUR
slovom: ...............................................................
............................................................................

Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) s návrhom zmluvy.
V .......................................................... dňa: ..............................

..........................................................
Odtlačok pečiatky a
podpis štatutárneho zástupcu

