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Vec:  
Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 
 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky v zmysle § 105 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky :                  
„Dodávka  tonerov do PC tlačiarní, faxových a kopírovacích zariadení vrátane rozvozu 
na jednotlivé správy katastra“. 
                                    
  
  Opis predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť dodávku tonerov do PC tlačiarní, 
faxových a kopírovacích zariadení rozvozu na jednotlivé správy katastra v zmysle prílohy 
výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ ďalej od uchádzača požaduje zber 
a likvidáciu použitých tonerov v zmysle platných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ 
môže dopĺňať množstvá a tovar podľa potreby a finančných prostriedkov pridelených na rok 
2012. 
 
  
Lehota na predloženie: ponuku žiadame predložiť najneskôr do 25.6. 2012 do 10:00 hod. na 
e-mailovú adresu: alexander.rumanovsky@skgeodesy.sk. 
 
Bližšie informácie: môžete získať na telefónnom čísle  048 / 2819624, e-mailom na  
alexander.rumanovsky@skgeodesy.sk 
 
Spôsob určenia ceny : 
Cena  je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Zb.. o cenách v platnom znení a 
je stanovená nasledovne : 
    cena spolu v EUR bez DPH   ........... 
   20  % DPH       ........... 
   Cena spolu v EUR s DPH   ............... 
 
 
Rozsah ponuky: celý predmet zákazky vrátane dopravných nákladov 
 
Možnosť rozdelenia ponuky: nie 
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Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
Termín realizácie predmetu obstarávania: júl - december 2012 
 
Miesto dodania:  
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ.Štúra 1, B.Bystica 
Správa katastra Banská Bystrica, ČSA 7, B.Bystrica 
Správa katastra Banská Štiavnica, Križovatka 4, B. Štiavnica 
Správa katastra Brezno, Brezenská 4, Brezno 
Správa katastra Detva, Záhradná 12, Detva 
Správa katastra Krupina, ČAS 3, Krupina 
Správa katastra Lučenec, M.Rázusa 32, Lučenec 
Správa katastra Poltár, Železničná 5, Poltár 
Správa katastra Revúca, Remeselnícka 1, Revúca 
Správa katastra Rimavská Sobota, I.Krasku 2, R.Sobota 
Správa katastra Veľký Krtíš, Komenského 3, V.Krtíš 
Správa katastra Zvolen, Študentská 12, Zvolen 
Správa katastra Žarnovica, Bystrická 467, Žarnovica 
Správa katastra Žiar nad Hronom, SNP 118, Žiar nad Hronom 
 
Vyhodnotenie ponúk: bude vykonané 26. 6. 2012 o 8:30 hod. O výsledku budú uchádzači 
informovaní e-mailom. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na predmet 
obstarávania. O výsledku budú následne informovaní všetci – úspešní aj neúspešní uchádzači. 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného 
zákona. 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk: celková cena v EUR s DPH za celý predmet obstarávania 
 
Ceny uvádzané v ponuke: uchádzačom navrhovaná  cena za dodanie požadovaného 
predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená ako celková suma v EUR s 
DPH. 
 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Verejný 
obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak: 
 
a) nebude predložená ani jedna ponuka; 
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti; 
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám; 
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 
 
 
 Veríme, že  predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou 
 
 S pozdravom 
           

                                                                         Ing. Peter Bednár 
                  prednosta 


