Verejný obstarávateľ:

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
zn: 05/2011/SK

Podprahová zákazka

VÝZVA
Na podanie ponúk

„TONERY - NLC“
spracované podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zmysle neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Súťažné podklady
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.Identifikácia verejného obstarávateľa :
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
960 92 Z v o l e n
Zastúpené :
Bc. Ing. Igor Morong
generálny riaditeľ
IČO
:
42001315
IČ DPH :
SK2022091027
Bankové spojenie :
Štátna pokladnica
Číslo účtu
:
700024198/8180
Tel. :
045/ 5 202 222
Fax :
045/ 533 07 09
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 pís. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :
tel.
: Ing. Slavka Kulichová, 045/ 5 202 406
e-mail : kulichova@nlcsk.org
2. Predmet obstarávania

: „TONERY“

Slovník spoločného obstarávania : 30.12.51.00-2 Tonerové náplne
30.12.51.40-5 Tonery do laserových tlačiarní/
faxových prístrojov
30.12.51.20-8 Tonery do fotokopírovacích strojov
30.19.23.20-0 Pásky do tlačiarní
30.23.73.10-5 Doplnkové náplne do tlačiarní

(CPV-EÚ)

Originálne, nerepasované, nealternatívne tonery (alebo náplne) do laserových,
atramentových tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, photosmartov,
risographov, pások do páskových tlačiarní.
Ide o dodávku originálneho spotrebného materiálu spĺňajúceho nasledovné požiadavky všetky
súčasne:
- nový originálny spotrebný materiál
- predpísaný výrobcom zariadenia
- zabalený v originálnom obale
- nesmie byť repasovaný
- nesmie byť kompatibilný, alebo od alternatívneho výrobcu

3. Zdroj finančných prostriedkov
Vlastné zdroje,
Jedná sa o predmet obstarávania, ktorý bude použitý na základe čiastkových objednávok
pre bežnú spotrebu zamestnancov NLC Zvolen.
4. Typ zmluvy : RÁMCOVÁ DOHODA
5. Miesto a termín dodávky
Miesto :

Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen

2

Súťažné podklady
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národné lesnícke centrum, Bôrická 107, 010 00 Žilina
Národné lesnícke centrum, Čárskeho 3, 040 01 Košice
Národné lesnícke centrum, Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica
Národné lesnícke centrum, Parková 557, 930 05 Gabčíkovo
Národné lesnícke centrum, Dr. Gašperíka 598, 033 01 Liptovský Hrádok
Lehota dodávok : do 3 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky
Verejný obstarávateľ súčasne požaduje odber použitých tonerov dodávateľom bez úplaty.
Termín realizácie : do vyčerpania finančného limitu 50 000.- €, maximálne však do 31.12.2012
6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7. Lehota viazanosti ponúk ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do :

31. 8. 2011.

8. Podmienky súťaže
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú súťaž ak bude naplnená
niektorá z podmienok uvedených v § 46 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyžiadanie a prevzatie súťažných podkladov:
Každý kto sa chce zúčastniť tohto verejného obstarávania potrebuje k správnemu vyhotoveniu
ponuky súťažné podklady, v ktorých sú popísané podrobné požiadavky a podmienky súťaže.
Súťažné podklady možno získať na adrese verejného obstarávateľa, uvedenej v bode 1 výzvy
na základe písomnej žiadosti. Súťažné podklady možno vyžiadať u verejného obstarávateľa
do 11.4.2011, do 11.00 hod.. Na požiadanie môžu byť zaslané aj v elektronickej podobe.
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie sa bude uskutočňovať medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom písomnou, resp. e-mailovou formou.
Kontaktná osoba zodpovedná za dorozumievanie a vysvetľovanie je :
Ing. Slavka Kulichová, e-mail : kulichova@nlcsk.org
Adresa : Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
10. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
a) V prípade potreby objasniť výzvu alebo súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z
uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby
b) Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov, sa
považuje požiadavka doručená v písomnej forme, najneskôr do :
15. 4. 2011, do 10,00 h,
11. Jazyk ponuky
Celá ponuka ako aj dokumenty v nej musia byť predložené v štátnom jazyku, predloženie
dokladov preukazujúcich dokladovanie podmienok účasti sa umožňuje aj v českom jazyku.
12. Splnenie podmienok účasti uchádzačov
A. Osobné postavenie

(§ 26 ods. 1 písm. f, zákona o verejnom obstarávaní)
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- doklad, že je oprávnený dodávať tovar (originál, alebo overená kópia), alebo overená kópia
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 cit. zákona.
B. Finančné a ekonomické postavenie (§ 27 ods. 1 písm. d, platného zákona o verejnom
obstarávaní)
- prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka - za rok 2009
a 2010, vyžaduje sa minimálny obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za sledované
obdobie 20 000 € ročne, t.j. na každý rok jednotlivo. Bližšie v súťažných podkladoch.
- predložiť výkaz ziskov a strát za roky 2009 a 2010, bližšie v súťažných podkladoch.
C. Technická alebo odborná spôsobilosť
obstarávaní)

(§ 28 ods. 1 písm. a), zákona o verejnom

- zoznamom dodávok tovaru rovnakého charakteru alebo podobného charakteru ako je
predmet obstarania za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
13. Zábezpeka
Vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 2 400 €. Spôsob zloženia zábezpeky si zvolí
uchádzač sám, bližšie v súťažných podkladoch.
Zábezpeka bude uchádzačom vrátená v zmysle § 36 ods. 3 – 6 zákona o verejnom
obstarávaní.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Cenu je potrebné určiť bez DPH, so samostatným vyčíslením DPH a cenou s DPH podľa
súťažných podkladov.
15. Označenie obalov ponúk
Uchádzačom vyhotovená ponuka bude doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22,
Adresa uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta
podnikania),
Označenie „súťaž neotvárať“ a heslo súťaže „TONERY – NLC“
16. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Miesto : Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa :
2.5. 2011, o 10.00 hod.
Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
17. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, podaním písomnej žiadosti v lehote na predkladanie ponúk.
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18. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 3. 5. 2011, o 10,00 h, v sídle :
Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen - zasadačka
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí obdržali
súťažné podklady a predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa preukáže
Výpisom z obchodného registra, preukazom totožnosti, resp. splnomocnením štatutárneho
orgánu.
19. Kritérium hodnotenia ponúk:
uvedené v súťažných podkladoch

Cena vrátane dovozu – 100 %, bližšie podmienky sú

20. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie o
úspešnosti, resp. neúspešnosti jeho ponuky s uvedením dôvodov.
21. Uzatvorenie zmluvy
Uzatvorenie rámcovej dohody sa predpokladá v súlade s § 45 zákona o verejnom
obstarávaní v lehote viazanosti ponúk, cca do 1.6.2011.

Vo Zvolene, dňa 29.3.2011
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