
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES 

        Nám.  sv.  Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a  
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ZVO) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
IČO:               00 603 520 
DIČ:               20 20 91 91 64 
Sídlo organizácie:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4 
Štatutárny orgán:  Dana Čahojová, starostka 
 

2. Názov predmetu zákazky: „TONERY PRE MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES.“ 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.: 10801-5000/2018 budú cenové 
ponuky predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie PHZ. 

 

4. CPV: Hlavný predmet: hlavný slovník: 30125100-2 Tonerové náplne, 30125110-5 Toner do 
laserových tlačiarní/faxových prístrojov, 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu,    
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 
5.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup kompatibilných alebo originálnych tonerových náplní do tlačiarenských 
zariadení pre prevádzky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  
 
Požiadavky na plnenie: 

 Dodávateľ dodá originálne, alternatívne/kompatibilné tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích 
strojov tak ako je uvedené v technickej špecifikácii v štandardnej kvalite vrátane ich dopravy 
a vykládky na mieste určenia na adrese zadanej objednávateľom. 

 Pri toneroch, u ktorých sa nenachádza označenie :“kompatibilný“ platí, že ide o toner “originál“. 

 Originálny toner zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, 
spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Tonerové náplne sú vyrobené 
priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, 
neporušené, nepoškodené (pre tlačiarne v záruke). 

 Pri dodaní renovovaných tonerov, výrobca obrátkového tovaru, tzv. renovovaných kaziet 
prevezme záruku za tlačové zariadenia v ktorých sa budú využívať renovované tonerové kazety.  
Požadujeme dodržanie platných ISO noriem 9001 a ISO 14001 pre oblasť renovácie tonerových 
kaziet. 



 Dodávateľ dodá predmet plnenia, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj 
v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným 
normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 Kompatibilný toner je toner, ktorý je vyrobený neznačkovaným výrobcom. Slovo kompatibilný 
znamená, že je vyrobený presne pre daný typ tlačiarne ako je vyrobený aj toner od originálneho 
výrobcu. Každá súčiastka kazety, či už optický valec, magnetický valec, stierky, čipy a ostatné 
súčiastky sú nové, neboli nikdy použité a sú vyskladané, otestované a zabalené pod prísnym 
dohľadom. Kompatibilný toner je vyrábaný presne tak isto ako originálny toner, používa sa ten 
istý prach alebo atrament. Tonery sú vyrobené podľa normy ISO 9001 Quality Management 
System a ISO 14001 Enviromental Management System. 

 Dodanie tovaru požaduje objednávateľ dodať v niekoľkých samostatných dodávkach počas 
platnosti zmluvy, na základe objednávok. Požaduje sa dodanie pracovné dni počas úradných 
hodín mestskej časti Karlova Ves. 

 Termíny jednotlivých dodávok budú upresnené formou zaslaných elektronicky objednávateľom 
a potvrdených dodávateľom do 24 hodín od doručenia objednávky. 

 Jednotlivé dodávky musia byť uskutočnené najneskôr do 3 dní  od doručenia a prevzatia 
objednávky dohodnutým spôsobom. 

 Tonery a náplne musia spĺňať podmienky použitia, predpísané výrobcom zariadenia do ktorého sú 
určené. 

 Všetky tonery a náplne budú dodávané v takom balení, aby boli chránené pred poškodením alebo 
zničením. 

 Dodávateľ na vlastné náklady odoberie od objednávateľa použité (prázdne) tonery. 

 Ekologická likvidácia použitých (prázdnych) tonerových náplní. Dodávateľ predloží doklad: 
Súhlas na nakladanie, prepravu a likvidáciu s nebezpečným odpadom katalógového čísla 08 03 17 
v zmysle zákona o odpadoch číslo 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 Dodávateľ na základe objednávky doručí objednávateľovi tovar spolu s faktúrou. 

 Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote 30 dní. 

 Predmetom dodávky môžu byť aj iné druhy tonerov neuvedené v technickej špecifikácii 
predmetu zákazky, ak zo strany objednávateľa vznikne takáto potreba. Cena a dodanie takýchto 
tonerov sa určí po vzájomnej dohode. 

 Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Dodávateľ je povinný vymeniť poškodený toner za 
nový do dvoch pracovných dní od nahlásenia elektronickou formou.  

Typ a počet kusov:   

Typ Predpokladaný počet kusov Druh 
Brother TN-2421 80 Kompatibilný 
Brother TN247BK Black 2 Kompatibilný 
Brother TN247CY Cyan 2 Kompatibilný 
Brother TN247MG Magenta 2 Kompatibilný 
Brother TN247YE Yellow 2 Kompatibilný 
Canon  CRG-045H Black 7 Kompatibilný 
Canon  CRG-045H Cyan 4 Kompatibilný 
Canon  CRG-045H Magenta 4 Kompatibilný 
Canon  CRG-045H Yellow 4 Kompatibilný 
Canon C-EXV34 Black 2 Kompatibilný 

Canon C-EXV34 Cyan 2 Kompatibilný 



Canon C-EXV34 Magenta 2 Kompatibilný 
Canon C-EXV34 Yellow 2 Kompatibilný 
HP 302 XL F6U67AE color 3 Kompatibilný 
HP 302 XL F6U68AE black 7 Kompatibilný 
HP CE285A 24 Kompatibilný 
HP CE505X/CRG719H 16 Kompatibilný 
HP CF217A 15 Kompatibilný 
Kyocera TK-3130 4 Kompatibilný 
Kyocera TK-8325 Black 18 Kompatibilný 
Kyocera TK-8325 Cyan 12 Kompatibilný 
Kyocera TK-8325 Magenta 12 Kompatibilný 
Kyocera TK-8325 Yellow 12 Kompatibilný 
Lexmark C232HC0 Cyan 15 Kompatibilný 
Lexmark C232HK0 Black 15 Kompatibilný 
Lexmark C232HM0 Magenta 15 Kompatibilný 
Lexmark C232HY0 Yellow 15 Kompatibilný 
Original Brother LC-3619XLBK black 15 Originálny 
Original Brother LC-3619XLC cyan 15 Originálny 
Original Brother LC-3619XLM magenta 15 Originálny 
Original Brother LC-3619XLY yellow 15 Originálny 
Original HP652, F6V24AE color 3 Originálny 
Original HP652, F6V25AE black 3 Originálny 
Original TN243CMYK sada tonerov 3 Originálny 

Samsung MLT-D1042S 4 Kompatibilný 

Valec Brother DR-2401 25 Kompatibilný 
Valec HP CF219A 7 Kompatibilný 
Xerox 6010 black 5 Kompatibilný 
Xerox 6010 cyan 5 Kompatibilný 
Xerox 6010 magenta 5 Kompatibilný 

Xerox 6010 yellow 5 Kompatibilný 
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
Názov:    Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  
Adresa:   Nám. sv. Františka 8 
kontaktné miesto:        Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba: Viera Kaštílová Tonková, 0940 634 189,  viera.kastilova@karlovaves.sk  

 
7.  Lehota dodania predmetu zákazky:   18 mesiacov od účinnosti zmluvy 
 

8.  Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Zákazku nie je rozdelená na časti. Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  

9.  Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa  vykonáva 



zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto 
ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

10.  Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom (ktorá bude spĺňať všetky náležitosti podľa zmluvy). Cenu za službu sa 
verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo 
dňa jej doručenia. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný 
obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry 
začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 
zákonné náležitosti.  

 

11. Typ zmluvy: Rámcová zmluva  

Rámcová zmluva je prílohou č. 3 tejto výzvy. Uchádzač zašle spolu s ponukou scan podpísanej 
zmluvy.  

 
12. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky 
účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 
13.1 čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2 

13.2  Uchádzač musí mať oprávnenie k podnikaniu v požadovanej činnosti. Túto skutočnosť si verejný 
obstarávateľ sám overí náhľadom do registra právnických osôb. K preukázaniu tejto podmienky 
uchádzač predloží: Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo 
miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 
kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu.  

 
Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v 
slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií) 
 Vyplnená tabuľka č. 1 s vyplnenými cenami 
 Čestné vyhlásenie (príloha č. 2) 



 Základné údaje o uchádzačovi  
 Rámcová zmluva 

 
15.  Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk v lehote najneskôr do 
7.2.2022 do 9:00 hod.  
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-
nocovania.  
 
16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, 
resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 

 
17.  Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 

18. Vylúčenie uchádzača: 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku 
z procesu obstarávania, ak: 

 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 
 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 

19.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky  
 Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia 

o úspešnosti ponuky predložiť  
 Návrh zmluvy o poskytovaní služieb 

 

20.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 
 

21.  Doplňujúce informácie:   

 Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 



 Pokiaľ bude cenová ponuka s najnižšou cenou v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na 
predloženie ponuky, s uchádzačovi nebude zaslaná objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorého 
ponuka sa umiestnila ako ďalšia v poradí v súťaži. 

 V súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. nie je možné podať námietku proti 
zákazkám s nízkou hodnotou.  

 
22.  Dôvody možného zrušenia obstarávania: 

 nebola predložená žiadna ponuka, 
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 
 cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako maximálna výška zdrojov, ktoré má 

verejný obstarávateľ k dispozícii. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.1.2022          Dana Čahojová 
                            starostka  

Vypracovala: V. Kaštílová  

Odsúhlasila: J. Mucsková 


