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A.1 - Pokyny pre uchádzačov
Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ:
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
30844878
Sídlo organizácie:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava-Ružinov
Kontaktná osoba:
Ing. František Gajdoš
Telefón:
+ 421 908 421 833
E-mail:
gafsro@gmail.com
2. Predmet zákazky
2.1
Predmetom zákazky je nákup nových originálnych výrobcom odporúčaných tonerov,
fotovalcov odpadových nádob a spotrebného materiálu do tlačiarní, kopírovacích strojov,
multifunkčných zariadení a multifunkčných zariadení verejného obstarávateľa v neporušenom
originálnom balení. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby, a to dodávka tonerov
na miesto dodania, odvoz a dovoz reklamovaného tovaru, odvoz a zabezpečenie ekologickej
likvidácie prázdnych tonerov a použitých odpadových nádob a balné. Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.
2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
30125100-2
Tonerové náplne
Doplnkový predmet:
30125110-5
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
30125120-8
Toner do fotokopírovacích strojov
30125000-1
Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
3. Komplexnosť dodávky
3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky.“
4. Variantné riešenie
4.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
5.1. Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 70 000 EUR bez DPH na
obdobie 36 mesiacov trvania rámcovej dohody.
6. Zdroj finančných prostriedkov
6.1. Zdrojom financovania predmetu zákazky sú vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa.
6.2. Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami obsiahnutými v zákone č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6.3. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným platobným stykom. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohy.
7. Typ zmluvy
7.1. Verejný obstarávateľ uzatvorí na dodávku predmetu zákazky rámcovú dohodu podľa § 11 a § 45
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí samostatnú prílohu k časti B.3
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„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ súťažných podkladov. Rámcová dohoda bude
uzavretá na dobu určitú, a to na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia platnosti rámcovej dohody
alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 5.1 (predpokladaná hodnota zákazky).
8. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov
8.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Právne vzťahy vyžadované
od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí rámcová dohoda: Za účelom zabezpečenia riadneho
plnenia rámcovej dohody verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, ktorý bude
skupinou dodávateľov v zmysle § 31 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzavretím rámcovej
dohody požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah,
napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva
o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu musí vyplývať, ako sú stanovené
vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že
členovia skupiny dodávateľov, teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú za plnenie
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Musí
byť tiež zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať.
Skupina dodávateľov je povinná určiť jedného z členov skupiny dodávateľov pre účely
komunikácie s verejným obstarávateľom počas verejného obstarávania a počas plnenia
uzatvorenej rámcovej dohody. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp.
dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov,
musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania
rámcovej dohody.
8.2. Uchádzač nemôže byť v tej istej časti predmetu zákazky aj členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v tej istej časti predmetu
zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.
9. Miesto a časdodania predmetu zákazky
9.1. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo a expozitúry verejného obstarávateľa:
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava,
- Expozitúra Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
- Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
- Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57, 974 01 Banská Bystrica,
- Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov,
- Expozitúra Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra,
- Expozitúra Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín,
- Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice,
- Expozitúra Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina.
9.2. Lehota dodania:
Plnenie rámcovej dohody na základe objednávok, lehota dodania tovaru je do 3 pracovných dní
od doručenia objednávky.
10. Druh zákazky
10.1. Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Lehota viazanosti ponuky
11.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30.06.2015.
11.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí záujemcov/uchádzačov o predĺžení lehoty
viazanosti ponúk.
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Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie
12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
12.1. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“)
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať
v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní.
13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
13.1. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných
podkladoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie.
Poskytovanie informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného
obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou.
13.2. Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť doručená do podateľne
verejného obstarávateľa alebo žiadosť doručená elektronicky na emailovú adresu kontaktnej
osoby podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania najneskôr šesť pracovných dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V žiadosti musí byť zrejmá identifikácia
záujemcu (najmä: obchodný názov, sídlo a adresa, telefonický a faxový kontakt, e-mailová
adresa, kontaktná osoba a pod.). Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne, najneskôr však do piatich
pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom.
13.3. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
14.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa vzhľadom na predmet zákazky neuskutoční.

Časť III. Príprava ponuky
15. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky)
15.1. Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť označenú
slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá.“
15.1.1. V časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ uchádzač predloží:
a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením
jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača)
oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača,
ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti
od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom
registri o oprávnení podnikať),
b) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny):
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho
zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo
bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová
adresa,
c) vyplnené „Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania a predstavenie
skupiny dodávateľov“ podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 časti A.1 súťažných podkladov;
uchádzač vyhlási akceptovanie záväzného návrhu rámcovej dohody podľa časti B.2 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov, podpísané štatutárnym/mi
zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
navonok (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok) v závislosti od úpravy konania menom
spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri; v prípade skupiny
dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
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d)

e)

f)

g)

pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v tomto verejnom
obstarávaní.
doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania (podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní
splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným
verejným obstarávateľom),
prepočet inej meny na menu EUR v prípade dokladov v inej mene. Na prepočet z inej meny
na menu EUR použije kurz ECB zo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk
na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzač prepočet zdokumentuje
a predloží ako súčasť dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti.
kontaktné údaje osoby uchádzača zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii
Príloha č. 3 súťažných podkladov (meno, priezvisko, tel. číslo a emailovú adresu pre účely
elektronickej aukcie podľa časti A.3 súťažných podkladov),
podrobný opis ponúkaného tovaru s uvedením typu, príp. značky výrobku a výrobcu
tak, aby z neho bolo zrejmé, že jeho ponúkaný tovar spĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v časti B.1 súťažných podkladov.

15.1.2. V časti ponuky označenej slovom „Kritériá“ uchádzač predloží:
a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením
jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača)
oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača,
ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti
od úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom
registri),
b) vyplnený „Návrh na plnenie kritérií“ na vyhodnotenie ponúk vrátane Prílohy č. 2 k časti A.2
súťažných podkladov „Cena dodania predmetu zákazky“ podpísané uchádzačom, a to jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch,
c) kópiu časti ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ a „KRITÉRIA“ spolu na CD/DVD nosiči
vyhotovenú v zmysle bodu 20.3 týchto súťažných podkladov.
16. Vyhotovenie ponuky
16.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
16.2. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané
každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať za každého člena
skupiny dodávateľov.
16.3. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
16.4. Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie.
16.5. Odporúča sa každú časť ponuky (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) pevne zviazať, aby:
 nebola rozoberateľná,
 nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky,
 tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením,
ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky uchádzača alebo
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
17. Jazyk ponuky
17.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
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17.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom
(slovenskom) jazyku.
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke
18.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena predložená v ponuke uchádzača podľa prílohy k časti
A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ musí byť vyjadrená v EUR.
18.2. Cena bude spracovaná podľa časti B.2 „Spôsob určenia ceny“.
19. Náklady na ponuku
19.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
19.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1. a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 22.2., sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 11.1. uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.

Časť IV. Predkladanie ponuky
20. Predloženie ponuky
20.1. Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa bodu 21.1. osobne cez podateľňu alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1. a v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je podľa bodu 22.2. rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.
20.2. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 22.1. verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
20.3. Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na dátovom nosiči, ktorý
bude súčasťou ponuky časti označenej slovom „Kritériá“ (CD ROM, DVD a pod.) v strojovo
čitateľnom tvare formátu .PDF a v zmysle pokynov uvedených na http://crdvo.uvo.gov.sk/,
a to z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa vkladať dokumenty do centrálneho registra
dokumentov verejného obstarávania v súlade s § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
a z dôvodu povinnosti zverejňovania ponúk uchádzačov v profile po uzavretí rámcovej
dohody. Ponuka predložená vo formáte .PDF musí byť totožná s ponukou predloženou
v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (treba vymazať, resp. začierniť číslo
bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis). Ak ide o dokumenty, ktoré
sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe
s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu,
bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
21. Označenie obálky ponuky
21.1. Uchádzač vloží obe časti ponuky (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“) do samostatných
uzatvorených a nepriehľadných obalov. Obal ponuky (t. j. obal celej ponuky vo vnútri ktorého
sa nachádza uzatvorený obal označený slovom „Ostatné“ a uzatvorený obal označený slovom
„Kritériá“) musí byť uzatvorený, nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu
21.2.
21.2. Na obale ponúk musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.2.1. názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1.
21.2.2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny
dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny,
21.2.3. označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“,
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21.2.4. označenie heslom verejného obstarávania „Nákup tonerov“
22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava-Ružinov
(Úradné hodiny v podateľni sú: Pondelok – Štvrtok od 08.00 do 14.00 hod., Piatok od 8:00 do
13:00 hod. počas pracovných dní),
22.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 16.03.2015 o 10.00 hod. stredoeurópskeho času.
22.3. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode
22.2., sa vráti uchádzačovi neotvorená.
23. Zmena a odvolanie ponuky
23.1. Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne cez podateľňu
alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. Novú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. a na adresu podľa bodu
22.1.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
24.1. Otváranie časti ponúk označených slovom „Ostatné“ sa uskutoční dňa16.03.2015 o 10.30 hod.
stredoeurópskeho času. Na neverejnom otváraní častí ponúk označených slovom „Ostatné“ sa
zúčastní výlučne komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti
uchádzačov v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk
označených ako „Kritériá“ bude oznámené uchádzačom v súlade s § 41 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk označených ako „Kritériá“ je vzhľadom na použitie
elektronickej aukcie neverejné.
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
25.1. Verejným obstarávateľom menovaná komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
25.2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní,
 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti.
25.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
 ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
za každého člena skupiny osobitne (splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť),
 ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov
skupiny spoločne.
25.4. V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov bude verejný
obstarávateľ postupovať podľa ustanovení § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
25.5. V prípade, ak uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, verejný obstarávateľ
bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o tom, že bol z verejného obstarávania vylúčený
s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
25.6. Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods.
11 zákona o verejnom obstarávaní.
25.7. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ
po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom.
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Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 33
zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
26. Vyhodnotenie ponúk
26.1. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie ponuky,
ktoré predložili uchádzači, ktorí neboli z verejného obstarávania vylúčení.
26.2. Ponuky budú vyhodnocované na základe požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky
a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.
26.3. Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich vyhodnotením.
Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.4. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Komisia vyzve uchádzača na opravu
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.5. O potrebe vysvetlenia ponuky komisia upovedomí uchádzača bezodkladne.
26.6. V prípade potreby vysvetlenia ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 42
zákona.
26.7. Vylúčený uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môže podať námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
27. Podmienky elektronickej aukcie
27.1. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom el. aukcií:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je ,,najnižšia cena“ s DPH zložená z jednotlivých položiek
uvedených v časti A.2 týchto súťažných podkladov.
27.2. Počas elektronickej aukcie bude môcť uchádzač meniť ceny jednotlivých položiek bez DPH
smerom nadol. Elektronický systém ceny položiek spočíta do „Celkovej ceny spolu“.
27.3. Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné
miesta.
27.4. Termín konania aukcie bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (Pozvánke),
ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním
elektronickej aukcie po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov. Aukcia bude
realizovaná prostredníctvom aukčného portálu www.eaukcie.sk.
27.5. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží návrh na plnenie kritérií podľa prílohy k časti A. 2
a s touto ponukou bude začínať elektronická aukcia.
27.6. Každému uchádzačovi budú počas elektronickej aukcie sprístupnená jeho platná ponuka, jeho
aktuálne poradie, ponuka na prvom mieste bez identifikácie uchádzača a čas zostávajúci
do konca el. aukcie.
27.7. Ceny aktivít/položiek sa môžu len znižovať smerom nadol. Uchádzač počas aukcie mení
jednotkové ceny jednotlivých položiek v EUR bez DPH, aukčný systém automaticky prepočíta
celkovú cenu v EUR bez DPH (JC – jednotkové ceny) aj s DPH (CC – celkové ceny).
Minimálny krok zníženia celkovej ceny v EUR bez DPH je 100 EUR. Maximálny krok
zníženia celkovej ceny v EUR bez DPH nie je určený.
27.8. Nová celková cena predložená uchádzačom, v priebehu elektronickej aukcie, nemôže viesť
k dorovnaniu aktuálne najnižšej celkovej ceny aktuálne prvého uchádzača (tak, aby súčasne
boli dvaja uchádzači na prvom mieste).
27.9. Čas trvania elektronickej aukcie - súťažného kola - bude 30 minút s možným predlžovaním.
Elektronická aukcia - súťažné kolo - bude predlžované o 2 min. pri zmene celkovej ceny
v posledných 2 minútach.
27.10. Technické informácie: Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú
účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox –
minimálne vo verzii 26, Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných
prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté
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cookies. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické
problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie.
27.11. Všetky ďalšie potrebné a dôležité informácie týkajúce sa priebehu aukcie budú
uchádzačom zaslané vo výzvach na účasť v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo v prípade potreby zmeny základných parametrov elektronickej aukcie. Tieto
budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
27.12. V prípade objektívnych technických problémov na strane obstarávajúceho subjektu (ktoré
vie verejný obstarávateľ preukázať) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo opakovať aukciu
v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva
podľa zákona. Všetky potrebné informácie o čase konania a priebehu elektronickej aukcie
budú uchádzačom oznámené prostredníctvom Výzvy na účasť v elektronickej aukcii, ktorá
bude uchádzačom zaslaná na e-mail. Za technické chyby, ktoré by mohli nastať na strane
uchádzača obstarávajúci subjekt nezodpovedá. Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo
na zmenu aukčného partnera, ktorý bude zabezpečovať elektronickú aukciu.
27.13. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pre prípad výpadku elektrického prúdu
alebo pripojenia na internet, zabezpečili náhradný elektrický zdroj a náhradné pripojenia
na internet.

Časť VI. Dôvernosť vo verejnom obstarávaní
28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
28.1. Verejný obstarávateľ je podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať
mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu
uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným
tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť
výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely,
spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj
spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu
dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi
a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

Časť VII. Prijatie ponuky a aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
29. Uzavretie zmluvy a osobitné podmienky plnenia zmluvy
29.1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom rámcovú dohodu v lehote viazanosti
ponúk. Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
29.2. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v súlade s § 11 a § 45
zákona o verejnom obstarávaní.
30. Zrušenie verejného obstarávania
30.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov
určených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
30.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú
neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak cena
v ponuke úspešného uchádzača prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný
obstarávateľ určenú na predmet zákazky.
30.3. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
31. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
31.1. Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní.
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32. Subdodávateľ a zmena subdodávateľov
32.1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre
zmenu subdodávateľa počas plnenia rámcovej dohody. V prípade zmeny subdodávateľa počas
trvania rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí
subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr
v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné
oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý
má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok podľa § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre
verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadaním si
dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výkladovým
stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu
podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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Prílohač. 1
Uchádzač : ...................................................................

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania a predstavenie
skupiny dodávateľov
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Nákup
tonerov“, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom
v časti B.2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto sťažných podkladov, ktoré
su pre nás záväzné, a nebudeme ich jednostranne doplňať a upravovať.
3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti
s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu
pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Iba pre skupinu dodávateľov:
7. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ............... (uviesť pre všetkých
členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb
oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme
pred uzatvorením rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia
rámcovej dohody, právnu formu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky
skupiny dodávateľov vyplývajúce z rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky.
9. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie
................................................................ ,
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať
za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet zákazky
„Nákup tonerov“.
Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej
konať za každého člena skupiny dodávateľov).
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A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky
uchádzačov na základe kritéria „najnižšia cena“ za predpokladané množstvo tovaru podľa prílohy k časti
A.2 „Kritériá a vyhodnotenie ponúk“
Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý vo formulári „Návrh na
plnenie kritérií“ uviedol, že po uzavretí rámcovej dohody nebude platiteľom DPH, stane po predložení
ponuky alebo po uzavretí rámcovej dohody platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu
DPH pri plnení rámcovej dohody.
Uchádzač v Prílohe č. 2 vyplní hárok „Cena dodania predmetu zákazky“. Hodnoty v hárku zadáva
uchádzač na dve desatinné miesta, pričom zaokrúhľovanie výpočtov je matematicky (0-4 smerom dole
a 5-9 smerom hore).
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná zmluvná cena spolu za požadované
tovary s DPH uvedená v časti A.2 – Návrh na plnenie kritérií.
Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie ponúk podľa výšky celkovej navrhovanej zmluvnej ceny
s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu zmluvnú cenu s
DPH.
Podpísaný návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť predložený v časti ponuky označenej
slovom „Kritériá“.
Postup pri vyhodnotení ponúk:
1. Pred začatím elektronickej aukcie komisia verejného obstarávateľa vyhodnotí ponuky podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena za predpokladané množstvo tovaru vyjadrená podľa
prílohy k časti A.2 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk.“ Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom
mieste. Poradie ostatných ponúk sa určí v závislosti od ponukovej ceny nasledovne: Ponuka s druhou
najnižšou cenou sa umiestni na druhom mieste. Ponuka s treťou najnižšou cenou sa umiestni na treťom
mieste atď.
2. Do elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zaradí iba tých uchádzačov, ktorí preukázali splnenie
podmienok účasti a ktorých ponuky neboli vylúčené. V elektronickej aukcii sa hodnotí kritérium celková
cena v EUR s DPH za predpokladané množstvo tovaru vyjadrená podľa prílohy k časti A.2 „Kritériá na
vyhodnotenie ponúk.“
3. Úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou cenou, t. j. ponuka, ktorá sa po elektronickom vyhodnotení
v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste.
4. V prípade úspešného uchádzača, ktorý splnenie podmienok účasti preukázal čestným vyhlásením podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, po
vyhodnotení ponúk (§ 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
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„Návrh na plnenie kritérií“
Obchodné meno
Sídlo alebo miesto
podnikania uchádzača
IČO
Platiteľ DPH
Číslo riadku
1.

Miesto a dátum
[uviesť miesto a dátum
podpisu]

Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH
Kritérium

Hodnota kritéria

Celková cena za dodávku tonerov a
odpadových nádob s DPH [EUR]

V ....................................... , dňa ..........................

Meno
[vypísať meno, priezvisko a
funkciu oprávnenej osoby
uchádzača]

Podpis (y)

Poznámka:
- uchádzač vyznačí, či po uzavretí rámcovej dohody s verejným obstarávateľom bude alebo
nebude platiteľom DPH, v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v „Návrhu na plnenie
kritérií“ uviedol, že po uzavretí rámcovej dohody nebude platiteľom DPH, stane po
predložení ponuky alebo po uzavretí rámcovej dohody platiteľom DPH, nemá nárok na
zvýšenie ceny o hodnotu DPH,
- ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v SR a nie je platiteľom DPH, uvedie
jednotkové ceny a celkovú cenu za predmet zákazky a upozorní na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH,
- ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie jednotkové ceny
a celkovú cenu za predmet zákazky a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň
v inom členskom štáte. K cene, za ktorú predmet zákazky ponúka, bude pre účely
vyhodnotenia pripočítaná 20% DPH. Cenu s pripočítanou DPH uvedie uchádzač
v „Návrhu na plnenie kritéria“, podľa ktorej sa budú ponuky vyhodnocovať, pričom
fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH,
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať
za každého člena skupiny dodávateľov).

Súčasťou návrhu na plnenie kritérií musí byť aj vyplnená a podpísaná Príloha č. 2 „Cena
dodania predmetu zákazky“

14

Najvyšší kontrolný úrad SR
„Nákup tonerov“

Príloha č. 3

A.3 Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za účasť uchádzača
v elektronickej aukcii

Za proces elektronickej aukcie uchádzača je zodpovedná nasledovná osoba:
Meno:
Priezvisko:
Tel. číslo:
Funkčná emailová adresa pre účely elektronickej aukcie:
Vyššie uvedená osoba sa oboznámila so systémom elektronickej aukcie a prečítala si pravidlá uvedené
v týchto súťažných podkladoch.
Vyššie uvedená osoba je oboznámená s hotline telefónnym číslom poskytovateľa e-aukčného softvéru
+421 905 378 454 a v prípade technických problémov bude prednostne kontaktovať prevádzkovateľa
aukčného systému.

.................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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B.1 Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup originálnych, nových, výrobcom odporúčaných tonerov, fotovalcov
odpadových nádob a spotrebného materiálu do tlačiarní, kopírovacích strojov, multifunkčných zariadení a
multifunkčných tlačiarní verejného obstarávateľa v neporušenom originálnom balení. Súčasťou predmetu
zákazky sú aj súvisiace služby, a to dodávka tonerov do miesta plnenia, odvoz a dovoz reklamovaného
tovaru, odvoz a zabezpečenie ekologickej likvidácie prázdnych tonerov a použitých odpadových nádob
a balné. Originálnym tonerom a náplňou sa rozumie toner odporúčaný výrobcom tlačiarne, kopírovacieho
stroja, multifunkčného zariadenia a multifunkčnej tlačiarne.
Súčasne sa požaduje aj ekologická likvidácia prázdnych obalov z dodaných tonerov v zmysle zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeniť počty jednotlivých položiek predmetu zákazky,
resp. neodobrať predpokladané počty tonerov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2.
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje nové a originálne tonery, fotovalce odpadové nádoby a spotrebný
materiál totožné so značkou výrobcu tlačiarní, kopírovacích strojov, multifunkčných zariadení
a multifunkčných tlačiarní, ktoré má v súčasnosti vo svojom vlastníctve. Typy a predpokladané počty
tonerov, fotovalcov a odpadových nádob sú uvedené v časti B.1 súťažných podkladov. Predpokladaný
počet tovaru vychádza z potreby verejného obstarávateľa za obdobie 36 mesiacov. Verejný
obstarávateľ požaduje dodávku presne špecifikovaných originálnych, nových tonerov a odpadových
nádob uvedených v B.1 súťažných podkladov. Táto požiadavka verejného obstarávateľa je oprávnená
vzhľadom na typy tlačiarní, kopírovacích strojov, multifunkčných zariadení a multifunkčných
tlačiarní, ktoré v súčasnosti používa a na požiadavku výrobcov tlačiarní, kopírovacích strojov a
multifunkčných zariadení používať len originálne a výrobcami tlačiarní, kopírovacích strojov,
multifunkčných zariadení a multifunkčných tlačiarní schválené tonery, fotovalce a odpadové nádoby.
p. č.

názov tonera/valca/bežného spotr.
materiálu

predpokladaný
počet kópií/A4

typ zariadenia/kompatibilita

predpokladaný
počet za 36
mesiacov

1

HP 641A/C9720A black

9000 HP C LJ 4600, 4650

12

2

HP 641A/C9721A cyan

8000 HP C LJ 4600, 4610, 4650

3

3

HP 641A/C9722A yellow

8000 HP C LJ 4600, 4610, 4650

3

4

HP 641A/C9723A magenta

3

5

HP 645A/ C9730A black

6

HP 645A/C9731A cyan

7

HP 645A/C9732A yellow

8

HP 645A/C9733A magenta

9

HP CLJ image transfer kit C9734A/220V

13000 HP C LJ 4600, 4610, 4652
HP C LJ 5550/dn/dtn/hdn/n;
12000 5500/dn/dtn/hdn/n
HP C LJ 5550/dn/dtn/hdn/n;
12000 5500/dn/dtn/hdn/n
HP C LJ 5550/dn/dtn/hdn/n;
12000 5500/dn/dtn/hdn/n
HP C LJ 5550/dn/dtn/hdn/n;
12000 5500/dn/dtn/hdn/n
HP C LJ 5500/dn/dtn/hdn/n;
120000 5550/dn/dtn/hdn/n

10

HP CLJ image fuser kit C9736A/fixačná
súprava 220V

150000 HP C LJ 5500

2

11

HP LJ C8058A/220 V - preventive
maitenence kit

200000 HP LaserJet 4100 MFP/dtn/n/tn

1

12

HP 61A/C8061A black

13

HP 61X/C8061X black

14

HP 13X/Q2613X black

4000 HP LJ 1300/n

9

15

HP 13A/Q2613A black

2500 HP LJ 1300/n

9

16

HP 92A/C4092A black

2500 HP LJ 1100 se/xi/A/Axi

18

HP LJ 4100/4100dtn/4100mfp/4100n/4100tn
6000 /4101mfp
10000 HP LJ 4100/dtn/mfp/n/tn/4101mfp

16

21
15
15
15
2

15
18
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p. č.

17

názov tonera/valca/bežného spotr.
materiálu

HP 12A/Q2612A black

18

HP 12A/Q2612AD 2-pack

19

HP 49X/Q5949X black

20

HP 49X/ Q5949XD 2-pack black (2x
Q5949X)

21

predpokladaný
počet kópií/A4

typ zariadenia/kompatibilita

predpokladaný
počet za 36
mesiacov

HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022nw,
3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055,
P3005/d/dn/n/x;
3050aio,
M1005mfp;
2000 M1522n/nf; M1319f

18

HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022nw,
3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055,
P3005/d/dn/n/x;
3050aio,
M1005mfp;
2x2000 M1522n/nf; M1319f

3

6000 HP LJ 1320tn, 3390aio, 3392aio

12

12000 HP LJ 1320tn, 3390aio, 3392aio

12

HP 15A/ C7115A black

2500 HP LJ 1000w, 1200/n, 1220aio

45

22

HP 15X/C7115X black

HP LJ 1000, 1200/n/se; 1220/se; 3300/mfp;
3500 3310, 3320/mfp/n/n mfp; 3330/mfp; 3380/mfp

15

23

HP 36A/CB436A black

2000 HP LJ M1120/n; M1522n/nf; P1505/n

6

24

HP 122A/Q3960A Black

5000 HP C LJ 2550, 2820, 2840

12

25

HP 122A/Q3961A Cyan

HP C LJ 2550L/Ln/n; 2820aio; 2840aio;
4000 3000/dn/dtn/n

12

26

HP 122A/Q3962A Yellow

HP C LJ 2550L/Ln/n; 2820aio; 2840aio;
4000 3000/dn/dtn/n

12

27

HP 122A/Q3963A Magenta

HP C LJ 2550L/Ln/n; 2820aio; 2840aio;
4000 3000/dn/dtn/n

12

28

HP 122A/Q3964A - imaging drum/valec

20000 black/
5000 color HP C LJ 2550L/Ln/n; 2820aio; 2840aio

4

29

HP 125A/CB540A toner black

2200 HP LJ CP1215; 1515n; CM1312/nfi

12

30

HP 125A/CB541A toner cyan

1400 HP LJ CP1215; 1515n; CM1312/nfi

9

31

HP CB542A toner yellow

1400 HP LJ CP1215; 1515n; CM1312/nfi

9

32

HP CB543A toner magenta

1400 HP LJ CP1215; 1515n; CM1312/nfi

9

33

HP 304A/CC530A HP toner black

3500 HP LJ CM2320 /2025dn

33

34

HP 304A/CC530AD HP toner black 2pack

35

HP 304A/CC531A toner cyan

2800 HP LJ CM2320fxi/nf; CP2025/n/dn

48

36

HP 304A/CC532A toner yellow

2800 HP LJ CM2320fxi/nf; CP2025/n/dn

48

37

HP 304A/CC533A toner magenta

2800 HP LJ CM2320fxi/nf; CP2025/n/dn

54

38

HP 304A/CF372A cyan/magenta/yellow
3-pack

3x2800 HP LJ CM2320fxi/nf; CP2025/n/dn

3

39

HP 305X/CE410X black

HP LJ Pro 300 M351a, M375nw; 400 M451
4000 dn, dw, nw; 400 color MFP M475dn, dw

18

40

HP 305A/CE411A cyan

HP LJ Pro 300 M351a, M375nw; 400 M451
2600 dn, dw, nw; 400 color MFP M475dn, dw

12

41

HP 305A/CE412A yellow

HP LJ Pro 300 M351a, M375nw; 400 M451
2600 dn, dw, nw; 400 color MFP M475dn, dw

12

42

HP 305A/CE413A magenta

HP LJ Pro 300 M351a, M375nw; 400 M451
2600 dn, dw, nw; 400 color MFP M475dn, dw

12

2x3500 HP LJ CM2320mfp; CP2025

17

27
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p. č.

názov tonera/valca/bežného spotr.
materiálu

43

HP CF370AM cyan/magenta/yellow 3pack

44

HP 826A/CF310A black

45

HP 826A/CF311A cyan

46

HP 826A/CF312A yellow

47
48

HP 826A/CF313A magenta
HP 828A/CF358A LJ imaging drum
black

49

predpokladaný
počet kópií/A4

typ zariadenia/kompatibilita

HP LJ Pro 300 M351a, M375nw; 400 M451
3x2600 dn, dw, nw; 400 color MFP M475dn, dw
HP color LJ Enterprise M855dn, xh,
29000 +NFC/Wireless
HP color LJ Enterprise M855dn, xh,
31500 +NFC/Wireless
HP color LJ Enterprise M855dn, xh,
31500 +NFC/Wireless
HP color LJ Enterprise M855dn, xh,
31500 +NFC/Wireless

predpokladaný
počet za 36
mesiacov

6
9
6
6
6

30000 HP color LJ Enterprise M855xh

6

HP 828A/CF359A LJ imaging drum cyan

30000 HP color LJ Enterprise M855xh

6

50

HP 828A/CF364A LJ imaging drum
yellow

30000 HP color LJ Enterprise M855xh

6

51

HP 828A/CF365A LJ imaging drum
magenta

30000 HP color LJ Enterprise M855xh

6

52

D7H14A prenosová sada na
údržbu/transfer a roller kit

150000 HP color LJ Enterprise M855xh

1

53

C1N58A nastavovacia
jednota/maintenance kit 220V

1

54

HP 651A/CE340A black

55

HP 651A/CE341A cyan

56

HP 651A/CE342A yellow

57

HP 651A/CE343A magenta

58

HP CE515A maintenance kit/fuser

100000 HP color LJ Enterprise M855xh
HP LJ Enterprise 700 color MFP M775dn /f
13500 /z/z+
HP LJ Enterprise 700 color MFP M775dn /f
16000 /z/z+
HP LJ Enterprise 700 color MFP M775dn /f
16000 /z/z+
HP LJ Enterprise 700 color MFP M775dn /f
16000 /z/z+
HP LJ Enterprise 700 color MFP M775dn /f
150000 /z/z+

59

HP CE516A transfer kit

HP LJ Enterprise 700 color MFP M775dn/f
150000 /z/z+; M750dn/xh; CP5525n

4

60

HP CE980A toner cellection unit kit/na
zber tonera

HP LJ Enterprise 700 color MFP
150000 M775dn/f/z/z+; M750dn/ xh; CP5525n/dn/xh

4

61

HP C6656A No.56 black

520 HP PSC 2210

3

62

HP C6657A No.57 3-pack/cyan,
magenta, yellow

400 HP PSC 2210

3

63

HP 56/C6656AN black

520 HP DJ 5850

3

64

HP 57/C6657AN tri-color cartridge

500 HP DJ 5850

3

65

Canon C-EXV 14 2-pack

16000 Canon iR 2016/18/22/25/30; 2016/18/22/25/30

9

66

Canon C-EXV 14 black

8300 Canon iR 2016/18/22/25/30; 2016/18/22/25/30

9

67

canon drum unit/valec C-EXV 23

68

canon drum unit (bubnová jednotka) CEXV23

61000 Canon iR 2018

9

69

canon C-EXV 37 black

Canon Image Runner 1730/40/50; 1730i/40i,
15100 50i; 1730iF/40iF

30

70

TN-114, duopack, (MT 106 B)

Minolta Di 152/183/1611/2011, bizhub
22000 162/163/210/211

42

55000-61000 Canon iR 2018/22/25/30

18

24
24
24
24
4
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p. č.

názov tonera/valca/bežného spotr.
materiálu

predpokladaný
počet kópií/A4

typ zariadenia/kompatibilita

predpokladaný
počet za 36
mesiacov

71

Toner TN 216K black

29000 Konica minolta bizhub C220/C280/C360

15

72

Toner TN 216Y yellow

26000 Konica minolta bizhub C220/C280/C360

6

73

Toner TN 216M magenta

26000 Konica minolta bizhub C220/C280/C360

6

74

Toner TN 216C cyan

26000 Konica minolta bizhub C220/C280/C360

6

75

image drum/fotovalec DR-311K
black/A0XV0RD

76

100000 Konica minolta bizhub C220

2

drum unit color/fotovalec DR-311YMC
(yellow, magenta, cyan)/A0XV0TD

75000 Konica minolta bizhub C220

4

77

waste toner bottle/nádoba na toner
a162WY1/WX-101

45000 Konica minolta bizhub C220

6

78

44059212 Oki toner black

9500 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

60

79

44059211 Oki toner cyan

10000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

27

80

44059210 Oki toner magenta

10000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

24

81

44059209 Oki toner yellow

10000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

27

82

44064012 Oki drum black

20000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

27

83

44064011 Oki drum cyan

20000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

18

84

44064010 Oki drum magenta

20000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

18

85

44064009 Oki drum yellow

20000 OKI MC 860 cdxn A3 color PRO Q 2400

18

86

43529405 Oki fuser unit/zapekacia
jednotka

100000 OKI MC 860 cdxn

4

87

43449705 Oki transfer belt/pásová
jednotka

80000 OKI MC 860 cdxn

4

88

106R01159 toner black

89

006R01513 toner black (006R01509)

26000 xerox WorkCentre 7830/7835/7845/7855

18

90

006R01514 toner yellow (006R01510)

15000 xerox WorkCentre 7830/7835/7845/7855

18

91

006R01515 toner magenta (006R01511)

15000 xerox WorkCentre 7830/7835/7845/7855

18

92

006R01516 toner cyan (006R01512)

18

93

001R00613 transfer belt cleaner

94

008R13061 waste toner cartridge/nádoba
na toner

95

013R00662 laser drum unit

15000 xerox WorkCentre 7830/7835/7845/7855
xerox WorkCentre 7425/7428/7435;
7525/7530/7535/7545/7556;
160000 7830/7835/7840/7855
xerox WorkCentre 7425/7428/7435;
7525/7530/7535/7545/7556;
43000 7830/7835/7840/7855
xerox WorkCentre 7425/7428/7435;
7525/7530/7535/7545/7556;
125000 7830/7835/7840/7855

96

008R13064 laser image transfer roller

xerox WorkCentre 7425/7428/7435;
7525/7530/7535/7545/7556;
200000 7830/7835/7840/7855

97

Toshiba T-6000e

3000 Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125

60100 Toshiba T-6000e studio 520/600/620/720/850

3

3

9

3

3
6

V prípade, ak verejný obstarávateľ pri opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétnu značku, alebo
výrobcu, uchádzač je oprávnený predložiť ekvivalentný výrobok, ktorý spĺňa minimálne
požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto časti B.1 súťažných podkladov.
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Uchádzač je povinný predložiť v časti „Ostatné“ opis ponúkaného tovaru s uvedením typu, príp.
značky výrobku a výrobcu tak, aby z neho bolo zrejmé, že jeho ponúkaný tovar spĺňa požiadavky
verejného obstarávateľa uvedené v tejto časti B.1 súťažných podkladov!
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B.2 Spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v prílohách k časti A.2 súťažných podkladov, resp. suma uvedená
uchádzačom do elektronickej aukcie je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Cena za dodanie tovaru je stanovená ako cena maximálna počas jej
platnosti a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru.
Cena uvedená v ponuke uchádzača musí zahŕňať všetky služby a náklady uchádzača pre dodanie
predmetu zákazky ako odplaty za dodanie požadovaného tovaru.
Do tejto ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách ako konečná cena.
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B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Nižšie uvedený záväzný návrh rámcovej dohody tvorí samostatný dokument a je neoddeliteľnou súčasťou
týchto súťažných podkladov.
Uchádzač vo svojej ponuke nebude tento návrh rámcovej dohody predkladať, predloží však
vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie podľa predlohy uvedenej v prílohe časti A.1 súťažných
podkladov. Predložením uvedeného čestného vyhlásenia sa má za to, že uchádzač súhlasí a bez výhrad
akceptuje znenie a obsah návrhu predmetnej rámcovej dohody.
Nakoľko je návrh rámcovej dohody vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním
ponúk a podpísaním rámcovej dohody už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek
obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť k podstatnej zmene významu jednotlivých ustanovení.
Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a doplnenie
cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača či kontaktných osôb.
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Príloha č. 4

RÁMCOVÁ DOHODA
na dodanie tovaru
uzavretá podľa ustanovenia § 11 a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o verejnom obstarávaní) a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“)
ČI. I
Účastníci rámcovej dohody
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
IČO:
30844878
DIČ:
2020815665
IČ DPH:
Nie je platcom DPH
Zastúpený:
Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma:
štátna rozpočtová organizácia
Tel.:
02/50114503
Kontakt: e-mail/fax:
(ďalej len „kupujúci")
a
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Zastúpený:
Bankové spojenie :
IBAN:
Tel.
E-mail:
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu tiež „účastníci rámcovej dohody“ alebo osobitne „účastník rámcovej dohody“)

Preambula
1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejného obstarávania na
dodanie tovaru podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
zverejnenej kupujúcim v postavení verejného obstarávateľa vo Vestníku verejného obstarávania
č. 39/2015 dňa 24.02.2015 pod značkou 4403 – WYT.
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1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

ČI. II
Predmet rámcovej dohody
Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho počas platnosti tejto rámcovej dohody
a na základe objednávok vyhotovených v súlade s touto dohodou dodávať kupujúcemu nové,
originálne, výrobcami tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a multifunkčných
zariadení odporúčané tonery, fotovalce a odpadové nádoby a spotrebný materiál do tlačiarní,
kopírovacích strojov, multifunkčných zariadení a multifunkčných tlačiarní v neporušenom
originálnom balení, vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania, odvoz a
dovoz reklamovaného tovaru podľa špecifikácie a predpokladaného množstva uvedeného v Prílohe
č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody (ďalej len „tovar“ alebo „predmet
rámcovej dohody“), odvoz a zabezpečenie ekologickej likvidácie prázdnych tonerov a použitých
odpadových nádob v súlade s platnou legislatívou a balné. Originálnym tonerom a náplňou sa
rozumie tovar od výrobcu, ktorý je totožný s výrobcom tlačiarne, kopírovacieho stroja,
multifunkčného zariadenia a multifunkčnej tlačiarne, do ktorých bude tovar použitý. Kupujúci sa
zaväzuje dodaný tovar prevziať, poskytnúť predávajúcemu nevyhnutne potrebnú súčinnosť
a zaplatiť dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
Tovar bude postupne dodávaný kupujúcemu na základe písomných objednávok zasielaných
predávajúcemu v priebehu účinnosti rámcovej dohody kupujúcim.

ČI. III
Podmienky a spôsob realizácie predmetu rámcovej dohody
Realizácia predmetu rámcovej dohody počas platnosti rámcovej dohody bude zabezpečovaná
formou očíslovaných písomných objednávok, ktoré budú mať charakter čiastkovej zmluvy.
Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený objednávky zasielať na adresu predávajúceho prostredníctvom e-mailovej
správy, faxom alebo písomne poštou. Predávajúci po doručení objednávky potvrdí jej príjem
formou emailovej správy kupujúcemu na adresu uvedenú v čl. I, prípadne na inú e-mailovú adresu
kupujúceho, na ktorej sa kupujúci a predávajúci dohodnú počas platnosti tejto rámcovej dohody.
Objednávka musí obsahovať odkaz na túto rámcovú dohodu, názov a množstvo požadovaného
tovaru, požadovaný čas a miesto plnenia, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby kupujúceho.
Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu tovar na základe jednotlivých očíslovaných
objednávok tak, aby bol tovar z každej jednotlivej očíslovanej objednávky dodaný naraz,
kompletný a spolu s dodacím listom. Dodací list musí okrem iných náležitostí obsahovať aj
odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, na základe ktorej bol tovar dodaný.
Čl. IV
Čas a miesto dodania tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia
objednávky predávajúcemu v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 hod. . Presný deň a hodinu
dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu písomne (e-mailovou správou) alebo telefonicky
aspoň 1 pracovný deň vopred.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar v termíne oznámenom mu predávajúcim
prostredníctvom oprávneného zástupcu kupujúceho, ktorý prevzatie tovaru potvrdí svojim
podpisom na dodacom liste. V prípade, že predávajúci vopred neoznámi kupujúcemu dodanie
tovaru podľa bodu 1. tohto článku, kupujúci je oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je
predávajúci povinný doručiť kupujúcemu tovar v náhradnom termíne, najneskôr však do 3 dní odo
dňa pôvodného dodania tovaru. Náhradné dodanie tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu podľa
bodu 1. tohto článku.
Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo a expozitúry kupujúceho:
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava,
- Expozitúra Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
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4.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

- Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
- Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57, 974 01 Banská Bystrica,
- Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov,
- Expozitúra Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra,
- Expozitúra Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín,
- Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice,
- Expozitúra Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina
Dodávku tovaru do miesta dodania tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola
zabezpečená jeho dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
Čl. V
Kúpna cena a platobné podmienky
Kúpna cena za tovar (ďalej len „cena za tovar“) podľa čl. II bod 1. tejto rámcovej dohody bola
stanovená dohodou účastníkov rámcovej dohody v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná špecifikácia ceny za tovar je
uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
Cena za tovar je konečná, ktorú nie je možné zvýšiť. Dohodnutá cena zahŕňa všetky výdavky
a náklady predávajúceho, vrátane nákladov na služby, ktoré súvisia s dopravou tovaru do miesta
dodania uvedeného v čl. IV. tejto rámcovej dohody, odvoz a dovoz reklamovaného tovaru, odvoz
a zabezpečenie ekologickej likvidácie prázdnych tonerov a použitých odpadových nádob v súlade
s platnou legislatívou a balné.
Jednotkové ceny za predmet rámcovej dohody sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto rámcovej dohody.
Kupujúci na predmet tejto rámcovej dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar po bezchybnom dodaní tovaru predávajúcim a po jeho
prevzatí na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi
predpismi, špecifikáciu tovaru podľa tejto rámcovej dohody a špecifikáciu fakturovanej sumy
a musí byť vystavená v súlade s touto rámcovou dohodou a objednávkou. Neoddeliteľnou súčasťou
faktúry musí byť kupujúcim potvrdený dodací list a kópia objednávky. V opačnom prípade je
kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti faktúry a požadovať
vystavenie opravenej alebo novej faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
opravenej resp. novej faktúry. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že táto doba sa nebude
považovať za dobu omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za predmet rámcovej dohody
a predávajúci nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania.
Cena za tovar sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu kupujúceho.
Počas trvania tejto rámcovej dohody je kupujúci oprávnený každých šesť (6) mesiacov
od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody, na účely overenia vývoja ceny tovarov
porovnateľných s tovarmi uvedenými v Prílohe č. 1 vykonať prieskum trhu, ktorého cieľom má byť
zistenie aktuálnej ceny tovarov porovnateľných s tovarmi uvedenými v Prílohe č. 1 a preverenie
ekonomickej výhodnosti rámcovej dohody v aktuálnych trhových podmienkach.
Kupujúci preverí v súlade s bodom 7. tohto článku ekonomickú výhodnosť tejto rámcovej dohody
v aktuálnych trhových podmienkach prieskumom trhu. Kupujúci zisťuje aktuálnu trhovú cenu
tovarov porovnateľných s tovarmi uvedenými v Prílohe č. 1 zisťovaním ceny týchto
porovnateľných tovarov za obdobných zmluvných podmienok, aké sú v tejto rámcovej dohode, a to
prieskumom záväzkovo-právnych vzťahov, ktoré uzatvoril predávajúci alebo iný dodávateľ týchto
tovarov s inými verejnými obstarávateľmi, alebo prieskumom ceny ponuky predávajúceho alebo
iného dodávateľa týchto tovarov na trhu.
Ak aktuálna trhová cena niektorého tovaru porovnateľná s tovarom uvedeným v Prílohe č. 1 zistená
prieskumom trhu podľa bodu 7. a 8. tohto článku je nižšia ako cena porovnateľného tovaru
uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, je predávajúci povinný zúčastniť sa rokovania
na základe výzvy kupujúceho v termíne uvedenom vo výzve, ktorého predmetom bude návrh
dodatku k tejto rámcovej dohode (ďalej len „návrh dodatku“), ktorým sa zníži v Prílohe č. 1
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uvedená jednotková cena tovaru. Ak sa účastníci rámcovej dohody nedohodnú na dodatku, ktorým
sa zníži cena tovaru uvedená v Prílohe č. 1 je kupujúci oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Čl. VI
Sankcie
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny za tovar podľa čl. V tejto rámcovej dohody je
predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 %
z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený požadovať
od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny jednotlivej
objednávky za každý aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru. Tým nie je dotknutý nárok
kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku omeškania predávajúceho vznikne.
V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu objednaný tovar kupujúcemu kompletne, naraz
a spolu s dodacím listom tak, ako je to uvedené v Čl. III bod 5. rámcovej dohody, má kupujúci
nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny jednotlivej objednávky.
Čl. VII
Záručná doba, zodpovednosť za vady
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu na tovar v trvaní 24 mesiacov odo dňa jeho
protokolárneho prevzatia kupujúcim.
Predávajúci vyhlasuje, že tovar nemá právne vady, predovšetkým, že nie je zaťažený právom tretej
osoby. Pri porušení tejto povinnosti je kupujúci oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody
s okamžitou účinnosťou. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.
Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na dohodnuté
užívanie v súlade s jeho obvyklým určením a zachová si po túto dobu potrebné vlastnosti, vrátane
plnej funkčnosti.
Ak predávajúci poruší svoju povinnosť dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré boli
určené v tejto rámcovej dohode alebo objednávke, má tovar vady. Za vadu tovaru sa považuje aj
dodanie iného tovaru, než určuje objednávka kupujúceho a vady v dokladoch potrebných
na užívanie tovaru.
Predávajúci je povinný bezodplatne odstrániť vady tovaru dodaním náhradného tovaru, prípadne
dodaním chýbajúceho tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na úhradu zmluvnej pokuty
podľa Čl. VI bod 3. tejto rámcovej dohody. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré
preukázateľne vznikli v dôsledku chybnej obsluhy, úmyselným konaním, v dôsledku nedbanlivosti,
neoprávneným zásahom alebo konaním tretej osoby.
Kupujúci sa zaväzuje, že prípadné vady tovaru uplatní u predávajúceho bezodkladne po ich zistení
formou písomnej reklamácie (e-mailom). Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu e-mail,
ktorým potvrdí prijatie reklamácie.
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vád tovaru ihneď po uplatnení písomnej reklamácie
kupujúcim, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od prijatia písomnej reklamácie od kupujúceho,
pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne písomne inak.
Čl. VIII
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho protokolárnym prevzatím
a vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
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Čl. IX
Odstúpenie od rámcovej dohody, výpoveď
Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak kupujúci neuhradí
dohodnutú kúpnu cenu za tovar do 60 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej v súlade s čl. V
tejto rámcovej dohody. Účinky odstúpenia od rámcovej dohody nastanú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.
Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak mu predávajúci nedodá
tovar v súlade s čl. II tejto rámcovej dohody, ani v náhradnej lehote určenej kupujúcim, ktorá však
nesmie byť kratšia ako 5 dní, alebo ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý má právne vady.
Účinky odstúpenia od rámcovej dohody nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od rámcovej dohody predávajúcemu.
Každý z účastníkov rámcovej dohody je oprávnený túto rámcovú dohodu kedykoľvek vypovedať aj
bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace plynúcou odo dňa nasledujúceho po dni,
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi rámcovej dohody.
Čl. X
Ostatné ustanovenia
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými orgánmi
a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s dodávaným tovarom a je povinný tiež poskytnúť oprávneným
osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto rámcovej dohody v prospech tretej
osoby výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
Písomnosti podľa tejto rámcovej dohody je možné doručovať poštou, kuriérom, faxom alebo
elektronickými prostriedkami. Elektronickými prostriedkami a faxom nie je možné zasielať
faktúry, odstúpenie od tejto rámcovej dohody a výpoveď rámcovej dohody. Pokiaľ sú písomnosti
doručované elektronickými prostriedkami alebo faxom, vyžaduje sa potvrdenie druhého účastníka
rámcovej dohody o prijatí písomnosti (elektronickými prostriedkami alebo faxom).
Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia
zásielky, a ak ich niektorý z účastníkov rámcovej dohody neprevezme na adrese uvedenej v tejto
rámcovej dohode alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej účastníkom rámcovej
dohody, považujú sa písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade,
ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje
sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.
Čl. XI
Doba platnosti rámcovej dohody
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti, maximálne
však do vyčerpania finančného limitu 70 000,- EUR (slovom: sedemdesiat tisíc eur) bez DPH.
ČI. XII
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy, neupravené touto rámcovou dohodou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi rámcovej dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR kupujúcim v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Ak bude akékoľvek ustanovenie rámcovej dohody vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné,
platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení rámcovej dohody zostane nedotknutá.
V takomto prípade účastníci rámcovej dohody, že uzatvoria dodatok k rámcovej dohode a tie
ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami,
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ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol
zachovaný účel a cieľ tejto rámcovej dohody, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy
pre obidvoch účastníkov rámcovej dohody.
Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto rámcovej dohody
budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. Pokiaľ sa účastníci rámcovej dohody
nedohodnú, obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
Túto rámcovú dohodu možno meniť, doplniť alebo zrušiť iba písomne, a to na základe vzájomnej
dohody účastníkov rámcovej dohody, podpísanej ich oprávnenými zástupcami. K návrhom
dodatkov k tejto rámcovej dohode sa účastníci rámcovej dohody zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní
odo dňa doručenia návrhu dodatku druhému účastníkovi rámcovej dohody.
Táto rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží po jej podpise
oprávnenými zástupcami oboch účastníkov rámcovej dohody dve a predávajúci jedno vyhotovenie.
Túto rámcovú dohodu uzatvárajú zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak
súhlasu s jej obsahom pripájajú oprávnení zástupcovia účastníkov rámcovej dohody svoje
vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa ….................

V........................ , dňa

.....................…......................................
Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD .
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

.........................................................

Prílohy:
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia tovaru a ceny za tovar
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