VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Katastrálny úrad v Žiline
IČO: 37808095
Hollého 7, 011 81 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Katastrálny úrad v Žiline
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Machovičová
Telefón: +421 412817506
Fax: +421 415620426
Email: kuza@skgeodesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kataster.skgeodesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
PM - Obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
dodanie tonerov do tlačiarní
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, tlačových hláv, transportných pásov a
optických valcov do kancelárskej a výpočtovej techniky pre Katastrálny úrad v Žiline vrátane súvisiacich služieb, t. j.
dodávka, doprava, vykládka a ekologická likvidácia použitých obalov. Uchádzač zabezpečí dodávku a dopravu do miesta
plnenia určeného verejným obstarávateľom v objednávkach, počas platnosti príslušnej kúpnej zmluvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30125100-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30192113-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 33 333,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.3.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené
v § 26 ods. 1 písm. f) a § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a preukáže
ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií:
1.1.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
a) výpis zo živnostenského registra
b) výpis z obchodného registra
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej
spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní
a preukáže ich zoznamom dodávok tonerov uskutočnených za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o
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vykonaných dodávkach s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia prác (za roky 2010, 2011, 2012).
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. l) –
uchádzač v ponuke predloží vyhlásenia
zhody a doplňujúce doklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami
alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov, ako úradne overenú kópiu tohto
dokladu nasledovne:
- uchádzač predloží platný certifikát systému riadenia kvality ISO 9001:2000 v
originálnom vyhotovení alebo overenú kópiu tohto dokumentu,
- uchádzač vo svojej ponuke predloží pre požadované tonerové náplne do tlačiarní uvedené
v prílohe 1 Návrh na plnenie kritérií, určených na vyhodnotenie ponúk, platný certifikát podľa normy ISO 9001:2000.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1717/12
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.11.2012 14:00
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2012 14:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 10.12.2012 14:30
Miesto : Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Dátum odoslania tejto výzvy
19.11.2012
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