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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Národné lesnícke centrum (NLC)
IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
Kontaktná osoba: Ing. Slavka Kulichová
Telefón: +421 455314111
Fax: +421 455314192
Email: nlc@nlcsk.org; kulichova@nlcsk.org
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.nlcsk.org
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
TONERY - NLC
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Národné lesnícke centrum, ul. T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Sokolská 2, 960 52
Zvolen a vonkajšie pracoviská verejného obstarávateľa, bližšie v súťažných podkladoch.
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Originálne, nerepasované, nealternatívne tonery (alebo náplne) do laserových, atramentových tlačiarní, multifunkčných
zariadení, kopírok, photosmartov, risographov, pások do páskových tlačiarní, bližšie v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30125100-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30125120-8, 30192320-0, 30237310-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo jednotlivých druhov a typov tonerov je uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 25 992,9600 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.10.2013
Ukončenie: 30.06.2015

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.2.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Dokladovanie podmienky
uvedenej v § 26 ods. 1 písm. f) platného zákona o verejnom obstarávaní, dokladuje sa:dokladom o oprávnení dodávať
tovar (originál alebo overená kópia), alebo overenou kópiou platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov
podľa § 128 ods. 1 cit. zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Dokladovanie podmienky
uvedenej v § 27 ods. 1 písm. d, zákona o verejnom obstarávaní. Požaduje sa:- prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti,
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III.1.3.

ktorej sa predmet zákazky týka - za rok 2011 a 2012, vyžaduje sa minimálny obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka za sledované obdobie 20 000 € ročne, t.j. priemerne na každý rok jednotlivo. Prehľad o obrate za oba roky sa
požaduje podpísať štatutárnym zástupcom uchádzača.- predložiť kópiu výkazu ziskov a strát za roky 2011 a 2012,
podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, ktorý svojím podpisom potvrdí zhodnosť s originálom. Stanovením tejto
podmienky účasti verejný obstarávateľ sleduje výber ekonomicky stabilného dodávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Priemerný ročný obrat min. 20 000 € v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Dokladovanie podmienky
podľa § 28 ods. 1 písm. a), zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zdokladuje- zoznamom dodávok tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarania za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012) s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Požaduje sa minimálne 1 zákazka nad 15 tis. € bez DPH (1 zákazka = 1
zmluva), požaduje sa predložiť potvrdenie odberateľa, ak to nie je možné vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Stanovením tejto podmienky účasti preveruje verejný obstarávateľ skúsenosti uchádzačov s aspoň jednou zákazkou
podobného rozsahu ako je predmet obstarania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálne 1 zákazka nad 15 tis. € bez DPH za stanovené obdobie.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
04/2013/SK-PPHZ
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 31.05.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.06.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 13.06.2013 10:00
Miesto : Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzači, ktorí predložili ponuku, preukážu sa Výpisom z
obchodného registra, preukazom totožnosti, resp. splnomocnením štatutárneho orgánu.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Záujemca si môže súťažné podklady vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 31.5.2013 do 10.00 hod. na kontaktnej
adrese (emailovej, príp. adrese poštovej uvedenej v Oddiele I.). V žiadosti žiadame uviesť email, na ktorý budú súťažné
podklady zaslané. Zároveň žiadame všetkých záujemcov o následné potvrdenie prijatia súťažných podkladov a ich
čitateľnosti potvrdzovacím emailom. Z dôvodu šetrenia životného prostredia, tieto nebudú zasielané v tlačovej podobe.
Výsledkom tohto verejného obstarávania bude rámcová dohoda na dodávku tonerov v celkovom hodnotovom vyjadrení
26 tis. eur bez DPH. Predpokladá sa začiatok účinnosti rámcovej dohody až v mesiaci september alebo október 2013,
bližšie v súťažných podkladoch (Termín začatia trvania zmluvy, uvedený v bode II.3 tejto výzvy je orientačný).Ponuka
sa predkladá v jednej obálke a podmienky účasti nie je možné u podprahovej zákazky dokladovať čestným vyhlásením,
v rámci predkladania ponúk sa požaduje vyplniť a naceniť 2 prílohy, spolu s cca 480 položkami (prílohy sú súčasťou
súťažných podkladov).Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2013.
Dátum odoslania tejto výzvy
22.05.2013
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