
                  „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
Verejný     obstarávateľ „ MÔJ   DOMOV “,  Zariadenie     sociálnych    služieb    Topoľčany, P. O. 

Hviezdoslava 66, 955  01   Topoľčany   v  rámci   postupu   verejného   obstarávania   podľa  § 117  

zadávanie   zákaziek  s nízkymi   hodnotami  zákona č. 343/2015Z.z.   o  verejnom   obstarávaní  a 

 o zmene  a  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a smernice  NSK  zo dňa 

17.05.2016, Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej  ponuky na predmet zákazky: 

 

„Nákup a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“ 

 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

      IČO: 42118727  

      Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

      Kontaktná osoba: Ing. Grič Miroslav 

      Telefón:  038/532 67 50     

      e-mail:  moj-domov@moj-domov.sk 

  

     Internetová adresa: www.moj-domov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom   zákazky  s  názvom „ Nákup  a dodávka   náplní   do  tlačiarní a multifunkčných 

zariadení“  je  nákup  tovaru s  dovozom do miesta  dodania   /sídla  verejného  obstarávateľa/ 

3. Množstvo alebo rozsah predmetu 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodávku vybraných druhov / podľa Prílohy č.1 / 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 

Topoľčany, sklad kancelárskych potrieb. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 301 251 00-2, 301 251 10-5, 226 10000-9  

6. Predpokladaná cena 

13 000,-  v EUR bez DPH 

 

7.  Obsah ponuky 

 a/ Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať cenu zákazky vrátane dopravy, prípadne  

         iné   náklady    dodávateľa    súvisiace   s   predmetom   dodávky    /  príloha č. 1 „  Nákup  

         a dodávka náplní do tlačiarní a multifunkčných zariadení“/ 
 

             Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  

uvedie v zložení: 
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    -     navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

        -     sadzba  DPH a výška  DPH, 

        -     navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH,  upozorní. 

 

a) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona 

o VO 343/2015 – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu – dokladom o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť 

v súlade s predmetom zákazky) alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname 

vedenom profesijnou organizáciou nie staršom ako tri mesiace. 
 

8. Predloženie ponuky 

 

a) ponuku predložiť  v  uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ „ Nákup a dodávka náplní do tlačiarní    

                                                               a multifunkčných zariadení „ 

 
 b)  lehota na predkladanie ponuky : 31.01.2018 do 14 hod 

 

         Ponuka bude predložená  poštou alebo osobne.   

 

9.  Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie rámcovej dohody. 
 

10. Kritérium na hodnotenie 

Cena s DPH.  

 

11. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 

Ing. Miroslav Grič 

      Kontakt: 038/ 532 67 50, 038/522 19 11 

 

   Uchádzač, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

Štatutárny zástupca organizácie   

Ing. Viera Bútorová,riaditeľka 

 

 

       Topoľčany, 26.01.2018 

 


