
Zadanie zákazky
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 267295277
Fax: +421 267295185
Kontaktná osoba: Mária Hiebschová

2. Názov predmetu zákazky: Originálne tonery, ktoré výrobca fotokopírovacieho stroja
odporúča na používanie vo svojich zariadeniach bez dopadu na záručný servis
v

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

Ricoh Aficio MP 5002/typ 842077 čierny, výťažnosť 30000 strán 2 ks
Ricoh Aficio MP 5001 MFP, čierny, výťažnosť 36000 strán 1 ks
Ricoh Aficio MP 2550, čierny, výťažnosť 10000 strán 1 ks
Ricoh Aficio MP 2000, čierny, výťažnosť 9600 strán 10 ks
Ricoh TYP K sponiek BOX3 5000 Staples za patr. - kompatibilné značky sponiek 4 ks

Náplne musia mať ochranné známky výrobcu garantujúce nepoškodenie stroja alebo písomné 
potvrdenie zástupcu výrobcu v rámci Európy o ich originalite. Ochranné známky na každej 
náplni/potvrdenie pre všetky náplne.

Vrátane dopravy na miesto plnenia .
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný položkovitý rozpočet.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek 
vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku 
plnenia a celkovú cenu za položku.
Vo faktúre v texte položky požadujeme uviesť názov fotokopírovacieho stroja + názov 
dodaného tonera.
Ak dodávateľ dokladuje splnenie originality písomným potvrdením zástupcu výrobcu v rámci 
Európy, takéto potvrdenie musí byť predložené pri dodávke tovaru v pôvodnom jazyku a 
zároveň preložené do slovenského jazyka, okrem dokladu predloženého v českom jazyku.

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.

5. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 503,80 eur bez DPH.

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 19.05.2016 do 12.00 h.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č .l, 852 35 Bratislava
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.

mailto:maria.hiebschova@euba.sk


7. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 
Bratislava.

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, 
alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky.

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za predmet zákazky v členení:
Cena bez DPH 
Cena s DPH 
Celková cena bez DPH 
Celková cena s DPH.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 
obstarávateľa.
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 
doby dodania predmetu zákazky.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

10.Lehota dodania : do 7 pracovných dní od vystavenia objednávky.

11. Ďalšie informácie
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky 
neposkytuje.


