
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3. 812 19 Bratislava 

 
 

V  Ý  Z  V  A 
na   predloženie ponuky do podprahovej zákazky verejného obstarávania na obstaranie 

tovarov:  
 „ Tonery do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov“ 

 
1. Verejný obstarávateľ:    Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,            
                                             812 43 Bratislava 
      Organizačná zložka:      Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19  
                                             Bratislava 
      Poverený zástupca:        doc.Ing. Ján Vajda, CSc.  Dekan fakulty 
      IČO:                               00397 687 

Kontaktná osoba:           Ing. Miroslav Pánik 
Telefón:                          02/ 60291852,  0918 646528 
Fax:                               65422786 
E-mail:                          miroslav.panik@stuba.sk             

             
2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva. 
3. Spoločný slovník obstarávania - CPV: 301 251 00-2, 301 251 10-5, 301 251 20-8 
4. Miesto dodávky:               Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3,            
                                                812 19 Bratislava 
5. Predmet zákazky:   Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní  
                                      a fotokopírovacích strojov 
6. Úhrada a financovanie:   Plnenie predmetu zákazky bude financované z finančných 

prostriedkov fakulty. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.  Bližšie informácie 
týkajúce sa úhrady a financovania predmetu zákazky sú uvedené v súťažných 
podkladoch. 

7. Variantné riešenie:   neumožňuje sa. 
8.  Predpokladaná hodnota zákazky: do 60 000,- EUR bez DPH 
9. Poskytovanie súťažných podkladov:  na základe písomnej žiadosti o účasť doručenej 

záujemcom a to faxovým prenosom, osobne alebo poštovou zásielkou do podateľne na 
adresu miesta dodávky, t.j. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 
812 19 Bratislava s vyznačením kontaktnej osoby verejného obstarávateľa najneskôr 
do  19.6.2009 do 15:00 hod.   

10. Lehota na predloženie ponúk:  do 2.7.2009, do 10:00 hod. a to osobne do podateľne  
alebo poštovou zásielkou na vyššie uvedenú  adresu fakulty. 

11. Otváranie obálok s ponukami: 2.7.2009 o 10:30 hod. v zasadačke dekana, blok A,  
       I posch.,  č. m. 142,  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,   Ilkovičova 3   
11. Doba trvania zmluvy  dodávok, ktoré sú predmetom zákazky:  

18 kalendárnych mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.  
12. Podmienky účasti:   

Záujemca musí predložiť nasledovné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
v súťaži : 
1/  § 26 ods. 1 písm. f) preukázané podľa ust. § 26 ods. 2 písm. e) cit. zákona o VO - 

Originál alebo notárom overená fotokópia dokladu o   oprávnení   podnikať 
      v predmete zákazky, alebo dokladu o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou /§ 26 ods. 2 písm. e) cit. zákona o VO/ a to: 
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- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad 
podnikateľ – fyz. osoba, podnikateľ – príspevková organizácia),  

- výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ 
- fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri), 

- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 
2/  § 28  ods.  1  písm.  a) cit. zákona o VO –  záujemca predloží  kvalifikované 

referencie, t.j. zoznam realizovaných dodávok predmetu verejného obstarávania 
v období predchádzajúcich dvoch rokov, t.j. rok 2007 a 2008, pričom zoznam 
zmluvných vzťahov musí obsahovať: 
- názov a plnú adresu zmluvného partnera 
- titul, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera, u 

ktorej je možné tieto informácie overiť, 
 

Záujemca  ďalej predloží: 
a/ Čestné  vyhlásenie  uchádzača  –  originál, že nemá pozastavenú                        

podnikateľskú činnosť, alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov  
platných v krajine jeho sídla.  

 
b/  Čestné vyhlásenie – originál, že uchádzač akceptuje podmienky a požiadavky 

verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve a v Súťažných podkladoch k tejto 
súťaži. 

Všetky čestné vyhlásenia, musia byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 
konať v záväzkových vzťahoch.  

 
      13. Lehota viazanosti ponúk: do 31.7. 2009. 
 
      14. Kritérium na hodnotenie ponúk – najnižšia cena:  

Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky  ..........................  100 bodov  
            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      S P O L U                                                                                                   100 bodov   
 
      15.  Ďalšie informácie: počet záujemcov sa neobmedzuje. 
 

Výsledkom podprahovej zákazky verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na dodávku nových  tonerov do laserových a atramentových tlačiarní 
a fotokopírovacích strojov 
 
 
Bratislava  15.6.2009                                    
 
 
 
                               doc.Ing. Ján Vajda.CSc. v.r. 

                     dekan 
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