
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26 

 
             Kancelária predsedu 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

  

Z-001963/2022/1158/KJH 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Najvyšší kontrolný úrad SR, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“ ) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na špecifikovaný predmet zákazky:    
 
 

Obstaranie originálnych tonerov a náhradných dielov do tlačiarní a multifunkčných zariadení  
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 
Štatutárny zástupca:  Ing. Karol Mitrík 
IČO: 308 44 878         
DIČ: 2020815665         
IČ DPH:   nie je platca DPH 
Tel.:     0918 765 133       
E-mail: verejneobstaravanie@nku.gov.sk 
Internetová stránka: www.nku.gov.sk 
Bankové spojenie:   Štátna pokladňa,  IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603       
    

2. Predmet obstarávania:   
Obstaranie originálnych tonerov a náhradných dielov do tlačiarní a multifunkčných zariadení. 

3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je nákup a dodanie originálnych tonerov a náhradných dielov do tlačiarní 
a multifunkčných zariadení  (príloha č.1-Špecifikácia predmetu zákazky) a bezplatný odber prázdnych náplní 
a použitého spotrebného materiálu v rámci celej Slovenskej republiky počas 24 mesiacov. Predmet 
obstarávania nie je rozdelený na časti.  

4. Financovanie predmetu zákazky:  z prostriedkov  štátneho  rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
preddavok ani zálohovú platbu. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do výšky 35 800,- € bez DPH.   
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH  bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená 
verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.  

6. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  súťažné podklady sa záujemcom 
neposkytujú, pretože opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk, lehota a miesto                      
na predkladanie ponúk a ďalšie informácie sú súčasťou výzvy. 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

30 125 000-2 -Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov, 30125100-2 - Tonerové náplne.  
9. Miesto, lehota a spôsob na predloženia/doručenia ponuky:   

Miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73  
Lehota: do 22.03.2022 do 09:00 hod.  
Spôsob predloženia ponuky:  e-mailom na mailovú adresu: verejneobstaravanie@nku.gov.sk , poštou,  
alebo osobne na adresu NKÚ SR Priemyselná 2, 824 73 Bratislava v podateľni v čase od 09:00 h do 14:00 
hod. Ponuka predložená osobne, alebo poštou na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, musí 
byť označená s názvom: „SÚŤAŽ - TONERY A NÁHRDNÉ DIELY– NEOTVÁRAŤ“. 

       Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Jana Kadnárová, tel.: 0918 765 133. 
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10. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky: 
a. Osobné postavenie - § 32 ods. 1) písm. e)  ZVO  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia, t.j. je oprávnený poskytovať tovar.  
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2) ZVO  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) resp. ods. 4) a 5) ZVO 
dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Postačuje predložiť 
obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu 
je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken). 
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie 
môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO  nahradiť 
predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením 
o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych  subjektov podľa § 152 ZVO.     
V takom prípade bude verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich            
sa osobného postavenia postupovať v zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení ZVO.  
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom 
iného členského štátu, ktorým uchádzač, alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom 
alebo záujemcom.  

b. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO 
Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom 
alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Požaduje sa, aby uchádzač disponoval s certifikátom systému manažérstva kvality, podľa STN EN ISO 
9001 resp. ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát 
systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s § 35 zákona o 
verejnom obstarávaní. 
Odôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ požaduje uvedenú podmienku účasti, vzhľadom k poskytovanej súvisiacej službe a 
na preukázanie splnenia požiadaviek vzhľadom na kvalitu realizácie zákazky uchádzačom. 
 

c. Technická alebo odborná spôsobilosť - podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO 
Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení 
zmluvy.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Uchádzač predloží oprávnenie na ekologickú likvidáciu obalov, uchádzač  preukáže, na úradne overenej 
kópie súhlasu na skladovanie a ekologickú likvidáciu škodlivých nebezpečných odpadov na základe § 7 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, resp. predložením zmluvy so subjektom s rovnakým oprávnením. 
V takom prípade predávajúci okrem zmluvy predloží aj overenú kópiu oprávnenia tohto subjektu, resp. 
vyhlásenie o recyklácii tlačových kaziet aktuálne ku dňu podpisu tejto rámcovej dohody. Uchádzač 
predloží certifikát systému environmentálneho manažmentu napr. podľa STN EN ISO 14 001, resp. 
ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 
manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s § 36 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Odôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ požaduje uvedené podmienky účasti, vzhľadom k poskytovanej súvisiacej službe a 
na preukázanie splnenia požiadaviek vzhľadom na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy a 
Smerníc EÚ a pričom táto podmienka garantuje zabezpečenie ekologickej likvidácie obalov. 
 

d. Technická alebo odborná spôsobilosť - podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZVO  
Certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo 
technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi 
s právomocou posudzovať zhodu. 
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Dodávateľ predloží za každú vybranú tonerovú náplň vyhlásenie od výrobcu zariadení danej značky, že 
tonerové náplne sú v súlade s ISO/IEC štandardami a sú certifikované podľa noriem ISO/IEC 19752, 
19798 a 24711 (v závislosti od typu náplne), ktoré garantujú vytlačený počet strán a zároveň tovar spĺňa 
podmienky stanovené technickou normou ISO/IEC 11798 (archivovateľnosť vytlačených dokumentov). 
Vyhlásenie musí byť originál vydaný a potvrdený výrobcom týchto zariadení – Canon, Epson, HP, 
Konica Minolta, OKI, Samsung, Toshiba, Xerox. 
Odôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ požaduje uvedenú podmienku účasti, vzhľadom k poskytovanej súvisiacej službe a 
na preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek na vlastnosti dodávaných náplní. 

 
11. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:  

a. Jednotkové ceny pre predmet zákazky uvedené v prílohe č.1 špecifikácia predmetu zákazky. Pri 
jednotlivých, jednotkových cenách musí byť cena  zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta 
(príloha č. 1) 

b. Identifikáčné údaje uchádzača: (obchodné méno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-
mail, webová stranka, bankové spojenie, číslo účtu a pod., s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa 
ponuka predkladá (príloha č. 2). 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie podľa vzoru (príloha č. 2).  
d. Vyplnený Návrh Rámcovej dohody (príloha č. 3), t.j. identifikačné údaje uchádzača, cena celkom s DPH 

a cena celkom bez DPH, podpisová doložka konateľa spoločnosti, podpis konateľa spoločnosti 
a vyplnená a podpísaná príloha č. 1 Návrhu rámcovej dohody. 

e. Originál alebo úradne overenú kópiu súhlasu na skladovanie a ekologickú likvidáciu škodlivých 
nebezpečných odpadov na základe § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, resp. predložením 
zmluvy so subjektom s rovnakým oprávnením.  

f. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 10  tejto 
výzvy na predkladanie ponúk:  
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať, alebo potvrdenie príslušného orgánu v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu 
zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe 
zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

- Certifikát systému manažérstva kvality, podľa STN EN ISO 9001 resp. ekvivalent vydaný 
nezávislou inštitúciou. 

- Certifikát systému environmentálneho manažmentu podľa normy STN EN ISO 14 001, alebo 
ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou. 

- Vyhlásenie od výrobcu zariadení danej značky, že tonerové náplne sú v súlade s ISO/IEC 
štandardami a sú certifikované podľa noriem ISO/IEC 19752, 19798 a 24711.  

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
 
12. Otváranie ponúk: 

Dňa  22.03.2022  o 11:00 hod. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava. 
13. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné. 
14. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2022 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, za celý 
predmet zákazky, resp. cena celkom, ktorá bude uvedená v prílohe č. 2., tejto výzvy. Cena musí obsahovať 
všetky náklady spojené s poskytovaním služby t.j.: dodanie predmetu zákazky, náklady na všetky súvisiace 
služby, práce spolu s dopravou na miesto určenia. Vysúťažená cena sa nebude navyšovať o ďalšie náklady. 
Pri fakturácií sa použijú jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača. 

16. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania (výsledok verejného obstarávania):  
S úspešným uchádzačom bude na celý predmet zákazky uzatvorená Rámcová dohoda (ďalej len “RD”)- 
príloha č. 3, na obdobie 24 mesiacov, v zmysle ustanovenia  § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Požiadavky na poskytovanie služby budú zadávané 
jednotlivými čiastkovými objednávkami priebežne počas platnostnej a účinnej RD. 
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17. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:  
Miesto plnenia predmetu zákazky: 

- NKÚ SR, Priemyselná  2, 824 73 Bratislava – Ružinov, 
- Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,  
- Expozitúra Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra,  
- Expozitúra Trenčín, Inovecká 7, 911 01 Trenčín,  
- Expozitúra Žilina, ul. Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina,  
- Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57, 974 01 Banská Bystrica,  
- Expozitúra Prešov, Obrancov mieru 6, 081 92 Prešov,  
- Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice. 

Termín plnenia predmetu zákazky:  je počas platnej a účinnej RD. 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky 

znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Úspešnému uchádzačovi 
bude e-mailovou formou zaslané oznámenie o úspešnej ponuke a následne s ním bude uzatvorená RD.  

19. Zrušenie verejného obstarávania 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak nastanú okolnosti uvedené v § 57 ZVO           
a upovedomí uchádzačov o zrušení verejného obstarávania s uvedením dôvodu  zrušenia. Zároveň oznámi 
postup verejného obstarávania, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet obstarávania. 

20. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
Príloha č. 3: Návrh Rámcovej dohody  

 
Vybavuje: Mgr. Jana Kadnárová 
 
V Bratislave 11.03.2022                                                                                                                                                                                                                 

 
                      v. r.   
..........................................................  

                                                                                                              Mgr. Ľubica Gazdová 

                                                                                                               generálna riaditeľka      
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 Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Tonerové náplne musia byť nové originály, vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení 
príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené, doporučené a schválené výrobcom 
príslušných zariadení. Tonerové náplne musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných 
záručných podmienok výrobcov zariadení.  

Predmetom zákazky nie je nákup alternatívnych ani kompatibilných náplní. Tonerové a atramentové náplne 
musia byť originálne, nesmú byť recyklované, repasované, renovované, vyrobené z už použitých tonerov a dielov 
a nesmie byť v nich použitý doplnený náhradný prachový toner alebo optický valec. Tonerové náplne nesmú byť 
vyrábané s použitím pôvodných plastových obalov originálnych tonerových náplní a ani iných ako originálnych 
častí. 

Predmet zákazky musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy). 

Predmetom zákazky je aj bezplatný odber použitých prázdnych obalov z tonerov, spotrebného materiálu 
a súčasne zabezpečenie ekologickej likvidácie v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dodávateľ preukáže originálom alebo na úradne 
overenej kópie súhlasu na skladovanie a ekologickú likvidáciu škodlivých nebezpečných odpadov na základe § 7 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, resp. predložením zmluvy so subjektom s rovnakým oprávnením.  

 

 

 

 

 

Por.č. Názov tlačiarne
Kódové 

označenie 
položky

Názov položky
Merná 

jednotka

Predpo-
kladané 

množstvo za 
24 mesiacov

Cena/ks 
bez DPH

Cena spolu 
bez DPH za 
24 mesiacov

Cena spolu 
s DPH za 24 

mesiacov 

C-EXV37 čierny toner ks 1
C-EXV37 optický valec ks 1
FM48035000/10 odpadová nádoba ks 1
C-EXV14 čierny toner ks 1
C-EXV23 optický valec ks 1
C13T03P14A čierny cartridge ks 1
C13T04D100 odpadová nádoba ks 1
C13T77414A čierny cartridge ks 1
C13T66424A azúrový cartridge ks 1
C13T66434A purpurový cartridge ks 1
C13T66444A žltý cartridge ks 1
C13T05H14010 čierny cartridge ks 1
C13T05H24010 azúrový cartridge ks 1
C13T05H34010 purpurový cartridge ks 1
C13T05H44010 žltý cartridge ks 1
C13T05H64010 Multipack všetkých 4 cartridgov ks 1
C13T671500 odpadová nádoba ks 1
C13T07U140 čierny cartridge ks 4
C13T07U240 azúrový cartridge ks 3
C13T07U340 purpurový cartridge ks 3
C13T07U440 žltý cartridge ks 3
C13T671500 odpadová nádoba ks 1
C13T945140 čierny cartridge ks 10
C13T946140 čierny cartridge ks 2
C13T945240 azúrový cartridge ks 10
C13T945340 purpurový cartridge ks 10
C13T945440 žltý cartridge ks 10
C13T671600 odpadová nádoba ks 4
C13T965140 čierny cartridge ks 1
C13T671600 odpadová nádoba ks 1

EPSON WP-4745DTWF

EPSON WF-C5790DWF

EPSON WF-M5799DWF

Canon iR 1730i

Canon iR 2018

EPSON ET-M3180

EPSON WF-3820DWF

1.

2.

3.

4.

5.

EPSON L655

6.

7.

8.
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C13T973100 čierny cartridge ks 3
C13T973200 azúrový cartridge ks 3
C13T973300 purpurový cartridge ks 3
C13T973400 žltý cartridge ks 3
C13T974100 čierny cartridge ks 1
C13T974200 azúrový cartridge ks 1
C13T974300 purpurový cartridge ks 1
C13T974400 žltý cartridge ks 1
C13T671400 odpadová nádoba ks 1
C13T05A100 čierny cartridge ks 4
C13T05A200 azúrový cartridge ks 4
C13T05A300 purpurový cartridge ks 4
C13T05A400 žltý cartridge ks 4
C13T671400 odpadová nádoba ks 1
C9720A čierny toner ks 1
C9721A azúrový toner ks 1
C9722A žltý toner ks 1
C9723A purpurový toner ks 1
CC530A čierny toner ks 1
CC530AD dvojpack - čierny toner ks 2
CC531A azúrový toner ks 1
CC532A žltý toner ks 1
CC533A purpurový toner ks 1
CF372A Multipack 3 farebných tonerov ks 1
CB540A čierny toner ks 1
CB540AD dvojpack - čierny toner ks 1
CB541A azúrový toner ks 1
CB542A žltý toner ks 1
CB543A purpurový toner ks 1
CF310A čierny toner ks 1
CF311A azúrový toner ks 1
CF312A žltý toner ks 1
CF313A purpurový toner ks 1
CF358A optický valec - čierny ks 1
CF359A optický valec - azúrový ks 1
CF364A optický valec - žltý ks 1
CF365A optický valec - purpurový ks 1
C1N58A fixačná jednotka ks 1
D7H14A prenosový pás ks 1
CF400X čierny toner ks 1
CF400XD dvojpack - čierny toner ks 2
CF401X azúrový toner ks 2
CF402X žltý toner ks 2
CF403X purpurový toner ks 2
CF410X čierny toner ks 1
CF410XD dvojpack - čierny toner ks 2
CF411X azúrový toner ks 2
CF412X žltý toner ks 2
CF413X purpurový toner ks 2
CE410X čierny toner ks 1
CE410XD dvojpack - čierny toner ks 1
CE411A azúrový toner ks 1
CE412A žltý toner ks 1
CE413A purpurový toner ks 1
CE340A čierny toner ks 3
CE341A azúrový toner ks 3
CE342A žltý toner ks 3
CE343A purpurový toner ks 3
CE980A odpadová nádoba ks 4
CE515A fixačná jednotka ks 1
CE516A prenosový pás ks 1
L2718A valce do skenera ADF ks 1
C6656A čierny cartridge ks 1
C6657A farebný cartridge ks 1

EPSON WF-C869RD3TWFC

EPSON WF-C878RDTWFC

16.

HP Color 4650DTN

HP Color CM2320fxi

HP Color CP1515n

HP Color M855xh

HP Color M775dn

HP Color M277dw

HP Color M452dn

HP Color M475dn

HP DeskJet 5850

13.

14.

15.

12.

9.

10.

17.

18.

19.

11.
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Q2612A čierny toner ks 1
Q2612AD dvojpack - čierny toner ks 1

21. HP 1200 C7115X čierny toner ks 1
22. HP 1300 Q2613X čierny toner ks 1
23. HP 1320 / 3392 Q5949X čierny toner ks 2

CF217A čierny toner ks 5
CF219A optický valec ks 2
CF230X čierny toner ks 4
CF232A optický valec ks 2
M0K02AE čierny toner ks 4
M0J90AE azúrový toner ks 4
M0J94AE purpurový toner ks 4
M0J98AE žltý toner ks 4
TN-114 dvojpack - čierny toner ks 1
DR-114 optický valec ks 1
TN-216K čierny toner ks 2
TN-216C azúrový toner ks 2
TN-216M purpurový toner ks 2
TN-216Y žltý toner ks 2
DR-311K Black optický valec - čierny ks 1
DR-311 CMY optický valec - C, M, Y ks 3
WX-101 odpadová nádoba ks 2
A0EDR71622 prenosový pás ks 1
A0EDR72133 fixačná jednotka ks 1
44059212 čierny toner ks 2
44059211 azúrový toner ks 1
44059210 purpurový toner ks 1
44059209 žltý toner ks 1
44064012 optický valec - čierny ks 1
44064011 optický valec - azúrový ks 1
44064010 optický valec - purpurový ks 1
44064009 optický valec - žltý ks 1
43449705 prenosový pás ks 1
43529405 fixačná jednotka ks 1

30. Samsung SL-M2070W MLT-D111L čierny toner ks 4
31. TOSHIBA e-STUDIO 600 T-6000e čierny toner ks 1

106R02763 čierny toner ks 1
106R02760 azúrový toner ks 1
106R02761 purpurový toner ks 1
106R02762 žltý toner ks 1
006R01461 čierny toner ks 2
006R01464 azúrový toner ks 1
006R01463 purpurový toner ks 1
006R01462 žltý toner ks 1
013R00657 optický valec - čierny ks 1
013R00660 optický valec - azúrový ks 1
013R00659 optický valec - purpurový ks 1
013R00658 optický valec - žltý ks 1
008R13089 odpadová nádoba ks 1
008R13088 fixačná jednotka ks 1
008R13086 druhý prenosový valec ks 1
001R00610 prenosový pás ks 1
006R01517 čierny toner ks 4
006R01520 azúrový toner ks 3
006R01519 purpurový toner ks 3
006R01518 žltý toner ks 3
013R00662 optický valec ks 4
008R13061 odpadová nádoba ks 3
001R00613 čistič prenosového pásu ks 1
008R13064 druhý prenosový valec ks 1

Spolu celkom 

Xerox WorkCentre 7220

Xerox WorkCentre 7835

HP PageWide Pro 772dn

Xerox WC 6025BI

HP M227sdn

Konica Minolta Bizhub 211

Konica Minolta C220

OKI MC860

HP M130nw

HP 1022, 3055

32.

33.

34.

25.

26.

27.

28.

29.

20.

24.
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Príloha č. 2  k Výzve na predloženie ponuky 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA  
URČENÉHO VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

1. Obchodné meno uchádzača: 
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:  
 

3. IČO: 
4. DIČ: 
5. IČ pre daň:  
6. Telefón, e-mail, webová stránka:  
 

7. Bankové spojenie - číslo účtu (IBAN): 
8. Názov predmetu zákazky:  
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení 
9. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom: 

  

Cena bez 
DPH za celý 
predmet 
zákazky (24 
mesiacov): 

…………………................... eur    
 
slovom: ...................................................................................................... eur 

Sadzba DPH 
20% 

............................................ eur 
 
slovom: ...................................................................................................... eur 

Cena s DPH 
za celý 
predmet 
zákazky (24 
mesiacov): 

............................................... eur 
 
slovom : ..................................................................................................... eur 

  
Poznámka:  

1) Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 
2) Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 
3) Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. 
4) V prípade rovnosti kritérií na vyhodnotenie u viacerých uchádzačov, sa stane úspešnou ponukou ponuka uchádzača, ktorá bola 

doručená skoršie. 
 

 

Dátum:  

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

                                                                                                   odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača     
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Príloha č. 3 k Výzve na predloženie ponuky 
          

Návrh - Rámcovej dohody 
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu  

do tlačiarní a multifunkčných zariadení 
uzavretá  

podľa § 269 ods. 2 a primerane ustanoveniami § 409  a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“) 

                                                                     Článok I. 
Zmluvné strany 
Predávajúci  
Názov organizácie :  
Sídlo :  
Zastúpený :  
 
IČO :  
DIČ :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
BIC/SWIFT: SUBASKBX  
Zapísaný : v Obchodnom registri   
(ďalej len "predávajúci") 
  
a  
 
Kupujúci  
Názov organizácie : Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Sídlo organizácie : Priemyselná 2, 824 73 Bratislava  
Zastúpený : Ing. Karol Mitrík - predseda  
 
IČO : 308 448 78  
DIČ : 2020815665  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu IBAN : SK41 8180 0000 0070 0006 0603  
BIC/SWIFT : SUBASKBX  
(ďalej len "kupujúci")   
 

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu len „účastníci dohody“) 

Článok  II. 
Úvodné ustanovenie 

 
Účastníci dohody  uzatvárajú  túto rámcovú dohodu ako  výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní.“) s názvom predmetu zákazky: „Dodanie originálnych tonerov a iného 
spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení.“  
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Článok III. 
Predmet Dohody 

 
1. Predmetom tejto rámcovej dohody je dodanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu (ďalej aj 

len „tovar“) do tlačiarní a multifunkčných zariadení na  Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, 
podľa prílohy č. 1  pre kupujúceho vrátane súvisiacich služieb, t. j. dodávka, doprava, vykládka, odber 
prázdnych náplní a použitého spotrebného materiálu a iné služby na základe tejto rámcovej dohody a 
písomnej objednávky. 

2. Predmetom rámcovej dohody je aj bezplatný odber použitých prázdnych obalov z tonerov, spotrebného 
materiálu a súčasné zabezpečenie ekologickej likvidácie prázdnych obalov z dodaných tonerov v zmysle 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že vo svojom mene, za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode poskytne 
predmet plnenia kupujúcemu. Špecifikácia tovaru je definovaná v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

4. Kupujúci sa zaväzuje tovar a poskytnuté služby prevziať podľa článku VI. a zaplatiť predávajúcemu cenu 
tovaru podľa článku VII. tejto rámcovej dohody. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 
 

1. Všetky dokumenty súvisiace s touto rámcovou dohodou, a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, a pod. 
účastníci dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté 
a všeobecnými predpismi vyžadované údaje. 

2. Predávajúci na požiadanie kupujúceho poskytne všetky podklady súvisiace s predmetom rámcovej dohody, 
a to napríklad výsledky kvality a atesty na dodaný tovar. Dodaný tovar musí obsahovať originálnu náplň 
podľa špecifikácie uvedenej v tejto rámcovej dohode, musí zodpovedať stanovenej kvalite a spĺňať 
podmienky ISO/IEC 11798 a ISO/IEC 19752, ISO/IEC19798 resp. ISO/IEC 24711. 

3. Predávajúci je povinný dodaný tovar po jeho použití kupujúcim prevziať za účelom jeho likvidácie v zmysle 
článku III. bod 2. tejto rámcovej dohody, v lehote do jedného mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bol predávajúci informovaný.   

Článok V. 
 Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu 

 
1. Technická špecifikácia tovaru je definovaná v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Položky požadovaných 

tovarov, ako aj k nim príslušné jednotkové ceny sú pri plnení rámcovej dohody záväzné. V prípade vývoja a 
uvedenia typovo nového označenia ktorejkoľvek požadovanej položky tovaru do obehu je možné takýto tovar 
akceptovať za predpokladu, že bude relevantný pre určený typ tlačiarne a súčasne sa dodrží dojednaná 
jednotková cena. 

2. Tonerové náplne musia byť nové originály, vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení 
príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené, doporučené a schválené výrobcami 
príslušných zariadení, musia mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy). Tonerové 
náplne musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov 
zariadení.  

3. Tonerové a atramentové náplne musia byť originálne, nesmú byť repasované, recyklované, renovované, 
vyrobené z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v nich použitý doplnený náhradný prachový toner 
alebo optický valec. Tonerové náplne nesmú byť vyrábané s použitím pôvodných plastových obalov 
originálnych tonerových náplní a ani iných ako originálnych častí. Tonerové a atramentové náplne musia 
spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení typu 
uvedených v prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode. 
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4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu dvojročnú záruku na dodaný tovar. Záručná doba začína plynúť dňom 
podpisu dodacieho listu zástupcom kupujúceho. 

5. Dodaný tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho predávajúci dodá kupujúcemu bez vád. 

6. Kupujúci je povinný prípadné vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného 
odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo 
strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína plynúť nová dvojročná záručná doba dňom 
odovzdania vymeneného alebo opraveného vadného tovaru. 

7. Oznámenie o vadách musí obsahovať:  

a) označenie a číslo rámcovej dohody,  
b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru,  
c) popis vady, 
d) číslo dodacieho listu. 

 
8. Na nároky kupujúceho z vád tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z 

vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez zbytočného odkladu 
po tomto oznámení. 

9. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu do 10 pracovných dní od jej uplatnenia, t. j. od doručenia 
oznámenia o vadách. 

 
Článok VI. 

Dodanie a množstvo tovaru 
 

1. Tovar musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúce 
všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. 

2. Predávajúci na základe kupujúcim doručenej objednávky dodá kupujúcemu tovar v množstve podľa 
objednávky a v kvalite v zmysle tejto rámcovej dohody. Predávajúci dopraví tovar vlastnými vozidlami a 
pracovníkmi na vlastné náklady do miesta plnenia, ktorým je miesto určené v objednávke. Objednaný tovar 
predávajúci dodá v pracovné dni v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.,  najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia 
objednávky.  Miestom plnenia je:  

a) NKÚ SR, Priemyselná  2, 824 73 Bratislava – Ružinov, 
b) Expozitúra Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 
c) Expozitúra Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra, 
d) Expozitúra Trenčín, Inovecká 7, 911 01 Trenčín, 
e) Expozitúra Žilina, ul. Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina, 
f) Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57, 974 01 Banská Bystrica, 
g) Expozitúra Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, 
h) Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice. 

 
3. Objednávku zašle kupujúci predávajúcemu e-mailom alebo poštou. 

4. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenému zástupcovi kupujúceho oznámiť čas dodávky tovaru do miesta 
plnenia určeného v objednávke najneskôr 1 deň pred doručením dodávky. Ak predávajúci neoznámi termín 
dodávky, kupujúci nie je povinný prevziať dodávku v deň doručenia, ale až v nasledujúci deň. Náklady 
spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky a jej opätovným doručením znáša predávajúci. 

5. Predávajúci umožní kupujúcemu riadne prevzatie dodaného tovaru formou dodacieho listu. Predávajúci 
umožní kupujúcemu kontrolu dodaného tovaru pri jeho prevzatí. 
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6. Dodací list a objednávka potvrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie faktúry. 

7. Predpokladané celkové množstvo prevzatého tovaru počas doby platnosti tejto dohody je špecifikované v 
prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode. Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednať celé  predpokladané 
množstvo, resp. objednať menšie, alebo väčšie množstvo než je predpokladané množstvo tovaru, a to za 
cenových podmienok stanovených v dohode. 

8. Položky požadovaných tovarov, ako aj k nim príslušné jednotkové ceny sú pri plnení tejto rámcovej dohody 
záväzné. V prípade vývoja a uvedenia typovo nového označenia ktorejkoľvek požadovanej položky tovaru do 
obehu je možné takýto tovar akceptovať za predpokladu, že bude relevantný pre určený typ tlačiarne a 
súčasne sa dodrží dojednaná jednotková cena. 

9. Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak kupujúci zistí preukázateľné  vady 
dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v hmotnosti a množstve dodaného tovaru a zámenu 
tovaru v porovnaní s objednávkou, a že dodaný tovar nie je originál. 

 
Článok VII. 

Zmluvná cena 
 
1. Jednotkové ceny a technická špecifikácia tovaru sú uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Ceny sú 

určené v mene EUR a stanovené 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. 

2. V cene tovaru sú zahrnuté všetky  výdavky a náklady predávajúceho, vrátane nákladov na  doručenie a 
vykládku tovaru, odber a ekologickú likvidáciu použitých obalov podľa článku III. tejto rámcovej dohody, 
odvoz a dovoz reklamovaného tovaru. 

3. Účastníci dohody sa dohodli, že jednotkové ceny tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody je 
možné v polročných intervaloch prehodnocovať, na základe cien porovnateľných tovarov na trhu v danom 
období. V prípade vzájomnej dohody o znížení ceny jednotlivých druhov tovarov, predávajúci dodatkom 
následne zaktualizuje prílohu č. 1 k tejto Rámcovej dohode a dodávky bude realizovať za upravené ceny. 

4. Maximálna celková cena za predmet rámcovej dohody je: 

 
 
.............  eur bez DPH slovom: ................................................................................. eur bez DPH, t.j.   
 
 
 
.............  eur s DPH slovom: ....................................................................................... eur s DPH. 
 
 
 

Článok VIII. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Právo vystaviť faktúru má predávajúci až po dodaní predmetu rámcovej dohody špecifikovaného v 

objednávke kupujúceho. Vystavenú faktúru predávajúci doručí kupujúcemu poštou na adresu kupujúceho.  

2. Doručená faktúra má splatnosť 30 dní od doručenia a bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom.  Ak 
nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v 
omeškaní so zaplatením čiastok uvedených v tejto faktúre. 
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3. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže takúto faktúru vrátiť 
predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 
opravenej faktúry kupujúcemu. 

4. Faktúra má náležitosti daňového dokladu v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti:  

a) označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DIČ), 
b) číslo rámcovej dohody, 
c) označenie ,,faktúra“ a jej číslo, 
d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
f) fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet rámcovej dohody, 
g) dodací list potvrdený kupujúcim, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, 
h) podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho. 

 
5. Prílohou faktúry bude podpísaný dodací list a objednávka. 

6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho.  

Článok IX. 
Výhrada vlastníckeho práva 

 
1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a prevzatia tovaru kupujúcim, 

podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim a zaplatením ceny. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho splnením podmienok bodu 1 tohto článku tejto 
rámcovej dohody.  

Článok X.  
Sankcie 

 
 
1. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa článku VI. bod 2. tejto rámcovej dohody, je 

kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za 
každý aj začatý deň omeškania s plnením, a to osobitne za každý prípad omeškania. Tým nie je dotknutý 
nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku omeškania predávajúceho vznikne. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, predávajúci má právo uplatniť si 
nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády SR č. 303/2014 Z. z. 

3. Nárok na uplatnenie úroku z omeškania zaniká po 30 dňoch od dodatočného splnenia záväzku. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo znížiť dohodnutú cenu o hodnotu zmluvnej pokuty 
uplatnenej kupujúcim voči predávajúcemu. Predávajúci je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, ktorá 
bude znížená o uplatnenú zmluvnú pokutu. 

5. Ak po dodaní tovaru kupujúci zistil, že tovar neobsahuje originálnu náplň podľa špecifikácie predmetu 
rámcovej dohody alebo je tovar iným spôsobom v rozpore s článkom V. bod 2. a 3. tejto rámcovej dohody, 
kupujúci má právo od tejto rámcovej dohody okamžite odstúpiť. Predávajúci je v prípade takéhoto vadného 
plnenia povinný vrátiť zaplatenú cenu za takto dodaný tovar do 10 dní od doručenej výzvy na jej zaplatenie. 
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Článok XI 
Platnosť rámcovej dohody 

 
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, 

alebo do vyčerpania celkovej ceny za dodaný tovar, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Rámcovú dohodu možno zrušiť:  

a) písomnou dohodou účastníkov dohody, 
b) písomnou výpoveďou, 
c) odstúpením od rámcovej dohody. 

 
3. Účastníci dohody sú oprávnení dať písomnú výpoveď s trojmesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi dohody.  

4. Odstúpiť od rámcovej dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu podstatného, opakovaného 
porušenia rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia rámcovej dohody. Za podstatné porušenie 
rámcovej dohody sa považuje omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru (článku VI. tejto rámcovej 
dohody), doručenie repasovanej alebo neoriginálnej náplne, omeškanie kupujúceho s platbou ceny po dobu 
dlhšiu ako 30 dní po lehote jej splatnosti. Za opakované porušenie sa považuje preukázateľné porušenie 
dvakrát a viackrát. 

5. Odstúpenie od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody 
druhému účastníkovi dohody. 

 
Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Účastníci dohody si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody oznámia kontaktné osoby. 

2. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
účastník dohody, ktorého sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhému 
účastníkovi dohody, a to bez zbytočného odkladu, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo 
náklady, ktoré v tejto súvislosti musel vynaložiť druhý účastník dohody. 

3. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto rámcovej dohody sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť 
tejto rámcovej dohody ako celku. Pre tento prípad sa účastníci dohody zaväzujú, že takéto neplatné 
ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje. 

4. Táto rámcová dohoda podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 
546/2010 Z. z.“).  

5. Predávajúci podpisom tejto rámcovej dohody vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho 
zverejniť túto rámcovú dohodu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch účastníkov dohody a účinnosť 
dňom 25.04.2022.  

7. Zmeny a doplnky rámcovej dohody je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k rámcovej dohode, ktoré 
sa po podpísaní obidvomi účastníkmi dohody stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
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8. Práva a povinnosti účastníkov dohody, pokiaľ táto rámcová dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

9. Účastníci dohody sa dohodli, že písomnosti zasielané na základe a/alebo v súvislosti s touto rámcovou 
dohodou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak druhý účastník dohody doručenie preukázateľne 
odmietne, alebo ak pošta vráti zásielku ako nedoručiteľnú, alebo ak pošta opakovane vráti zásielku ako 
nevyzdvihnutú. 

10. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy zostanú predávajúcemu a dva 
rovnopisy zostanú kupujúcemu. 

11. Účastníci dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v 
tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
Za predávajúceho:                                                                    Za kupujúceho: 
 
 
 
V Bratislave dňa.....................                                                   V Bratislave dňa.....................  
 
 
 
 
..................................................                                                   .................................................. 
                                                                                                          Ing. Karol Mitrík             
                                                                                                         predseda NKÚ SR 
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Príloha č. 1 k návrhu rámcovej dohody  

Po
r. 
č. 

Názov tlačiarne Kódové 
označenie 
položky 

Názov položky Merná 
jednot
ka 

Predpo-
kladané 
množst
vo za 24 
mesiac
ov 

Cena/
ks bez 
DPH 

Cena 
spolu 
bez DPH 
za 24 
mesiaco
v 

Cena 
spolu s 
DPH za 
24 
mesiac
ov  

1. Canon iR 1730i C-EXV37 čierny toner ks 1       

C-EXV37 optický valec ks 1       

FM480350
00/10 

odpadová nádoba ks 1       

2. Canon iR 2018 C-EXV14 čierny toner ks 1       

C-EXV23 optický valec ks 1       

3. EPSON ET-
M3180 

C13T03P1
4A 

čierny cartridge ks 1       

C13T04D1
00 

odpadová nádoba ks 1       

4. EPSON L655 C13T7741
4A 

čierny cartridge ks 1       

C13T6642
4A 

azúrový cartridge ks 1       

C13T6643
4A 

purpurový cartridge ks 1       

C13T6644
4A 

žltý cartridge ks 1       

5. EPSON WF-
3820DWF 

C13T05H1
4010 

čierny cartridge ks 1       

C13T05H2
4010 

azúrový cartridge ks 1       

C13T05H3
4010 

purpurový cartridge ks 1       

C13T05H4
4010 

žltý cartridge ks 1       

C13T05H6
4010 

Multipack všetkých 4 
cartridgov 

ks 1       

C13T6715
00 

odpadová nádoba ks 1       

6. EPSON WP-
4745DTWF 

C13T07U1
40 

čierny cartridge ks 4       

C13T07U2
40 

azúrový cartridge ks 3       

C13T07U3
40 

purpurový cartridge ks 3       

C13T07U4
40 

žltý cartridge ks 3       

C13T6715
00 

odpadová nádoba ks 1       
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7. EPSON WF-
C5790DWF 

C13T945
140 

čierny cartridge ks 10       

C13T946
140 

čierny cartridge ks 2       

C13T945
240 

azúrový cartridge ks 10       

C13T945
340 

purpurový cartridge ks 10       

C13T945
440 

žltý cartridge ks 10       

C13T671
600 

odpadová nádoba ks 4       

8. EPSON WF-
M5799DWF 

C13T965
140 

čierny cartridge ks 1       

C13T671
600 

odpadová nádoba ks 1       

9. EPSON WF-
C869RD3TWFC 

C13T973
100 

čierny cartridge ks 3       

C13T973
200 

azúrový cartridge ks 3       

C13T973
300 

purpurový cartridge ks 3       

C13T973
400 

žltý cartridge ks 3       

C13T974
100 

čierny cartridge ks 1       

C13T974
200 

azúrový cartridge ks 1       

C13T974
300 

purpurový cartridge ks 1       

C13T974
400 

žltý cartridge ks 1       

C13T671
400 

odpadová nádoba ks 1       

10  EPSON WF-
C878RDTWFC 

C13T05A
100 

čierny cartridge ks 4       

C13T05A
200 

azúrový cartridge ks 4       

C13T05A
300 

purpurový cartridge ks 4       

C13T05A
400 

žltý cartridge ks 4       

C13T671
400 

odpadová nádoba ks 1       

11  HP Color 4650DTN C9720A čierny toner ks 1       

C9721A  azúrový toner ks 1       

C9722A žltý toner ks 1       

C9723A purpurový toner ks 1       
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12  HP Color 
CM2320fxi 

CC530A čierny toner ks 1       

CC530AD dvojpack - čierny 
toner 

ks 2       

CC531A azúrový toner ks 1       

CC532A žltý toner ks 1       

CC533A purpurový toner ks 1       

CF372A Multipack 3 
farebných tonerov 

ks 1       

13  HP Color CP1515n CB540A čierny toner ks 1       

CB540AD dvojpack - čierny 
toner 

ks 1       

CB541A azúrový toner ks 1       

CB542A žltý toner ks 1       

CB543A purpurový toner ks 1       

14  HP Color M855xh CF310A čierny toner ks 1       

CF311A azúrový toner ks 1       

CF312A žltý toner ks 1       

CF313A purpurový toner ks 1       

CF358A optický valec - 
čierny 

ks 1       

CF359A optický valec - 
azúrový 

ks 1       

CF364A optický valec - žltý ks 1       

CF365A optický valec - 
purpurový 

ks 1       

C1N58A fixačná jednotka ks 1       

D7H14A prenosový pás ks 1       

15  HP Color M277dw CF400X čierny toner ks 1       

CF400XD dvojpack - čierny 
toner 

ks 2       

CF401X azúrový toner ks 2       

CF402X žltý toner ks 2       

CF403X purpurový toner ks 2       

16  HP Color M452dn CF410X čierny toner ks 1       

CF410XD dvojpack - čierny 
toner 

ks 2       

CF411X azúrový toner ks 2       

CF412X žltý toner ks 2       

CF413X purpurový toner ks 2       
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17  HP Color M475dn CE410X čierny toner ks 1       

CE410XD dvojpack - čierny 
toner 

ks 1       

CE411A azúrový toner ks 1       

CE412A žltý toner ks 1       

CE413A purpurový toner ks 1       

18  HP Color M775dn CE340A čierny toner ks 3       

CE341A azúrový toner ks 3       

CE342A žltý toner ks 3       

CE343A purpurový toner ks 3       

CE980A odpadová nádoba ks 4       

CE515A fixačná jednotka ks 1       

CE516A prenosový pás ks 1       

L2718A valce do skenera 
ADF 

ks 1       

19  HP DeskJet 5850 C6656A čierny cartridge ks 1       

C6657A farebný cartridge ks 1       

20  HP 1022, 3055 Q2612A čierny toner ks 1       

Q2612AD dvojpack - čierny 
toner 

ks 1       

21  HP 1200 C7115X čierny toner ks 1       

22  HP 1300 Q2613X čierny toner ks 1       

23  HP 1320 / 3392 Q5949X čierny toner ks 2       

24  HP M130nw CF217A čierny toner ks 5       

CF219A optický valec ks 2       

25  HP M227sdn CF230X čierny toner ks 4       

CF232A optický valec ks 2       

26  HP PageWide Pro 
772dn 

M0K02AE čierny toner ks 4       

M0J90AE azúrový toner ks 4       

M0J94AE purpurový toner ks 4       

M0J98AE žltý toner ks 4       

27  Konica Minolta 
Bizhub 211 

TN-114 dvojpack - čierny 
toner 

ks 1       

DR-114 optický valec ks 1       
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28  Konica Minolta 
C220 

TN-216K čierny toner ks 2       

TN-216C azúrový toner ks 2       

TN-216M purpurový toner ks 2       

TN-216Y žltý toner ks 2       

DR-311K 
Black 

optický valec - 
čierny 

ks 1       

DR-311 
CMY 

optický valec - C, 
M, Y 

ks 3       

WX-101 odpadová nádoba ks 2       

A0EDR71
622 

prenosový pás ks 1       

A0EDR72
133 

fixačná jednotka ks 1       

29  OKI MC860 44059212 čierny toner ks 2       

44059211 azúrový toner ks 1       

44059210 purpurový toner ks 1       

44059209 žltý toner ks 1       

44064012 optický valec - 
čierny 

ks 1       

44064011 optický valec - 
azúrový 

ks 1       

44064010 optický valec - 
purpurový 

ks 1       

44064009 optický valec - žltý ks 1       

43449705 prenosový pás ks 1       

43529405 fixačná jednotka ks 1       

30  Samsung SL-
M2070W 

MLT-
D111L 

čierny toner ks 4       

31  TOSHIBA e-
STUDIO 600 

T-6000e čierny toner ks 1       

32  Xerox WC 6025BI 106R027
63 

čierny toner ks 1       

106R027
60 

azúrový toner ks 1       

106R027
61 

purpurový toner ks 1       

106R027
62 

žltý toner ks 1       
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33  Xerox WorkCentre 
7220 

006R014
61 

čierny toner ks 2       

006R014
64 

azúrový toner ks 1       

006R014
63 

purpurový toner ks 1       

006R014
62 

žltý toner ks 1       

013R006
57 

optický valec - 
čierny 

ks 1       

013R006
60 

optický valec - 
azúrový 

ks 1       

013R006
59 

optický valec - 
purpurový 

ks 1       

013R006
58 

optický valec - žltý ks 1       

008R130
89 

odpadová nádoba ks 1       

008R130
88 

fixačná jednotka ks 1       

008R130
86 

druhý prenosový 
valec 

ks 1       

001R006
10 

prenosový pás ks 1       

34  Xerox WorkCentre 
7835 

006R015
17 

čierny toner ks 4       

006R015
20 

azúrový toner ks 3       

006R015
19 

purpurový toner ks 3       

006R015
18 

žltý toner ks 3       

013R006
62 

optický valec ks 4       

008R130
61 

odpadová nádoba ks 3       

001R006
13 

čistič prenosového 
pásu 

ks 1       

008R130
64 

druhý prenosový 
valec 

ks 1       

  Spolu celkom                

 
 

 


