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Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

Názov zákazky: Kopírovací stroj a skener 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov obstarávateľa:  Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
Sídlo obstarávateľa:  Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 
V zastúpení:    Ing. Ján Godály, riaditeľ školy 
IČO:      00399817 
 
2. Predmet zákazky: Dodanie kopírovacieho stroja a skenera: 
 

 
3. Kódy CPV:  
42962000-7 Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia 
38600000-1 Optické nástroje 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, projekt Modernizácia vzdelávania v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo, kód ITMS: 
26110130639, a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
5. Elektronická aukcia: nepoužije sa. 
 
6. Miesto dodania tovaru/služby: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 
Trnava. 
 
7. Predloženie ponuky: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorú zašle e-mailom na adresu sekretariat@spslomontt.sk 
na priloženom formulári. E-mail s cenovou ponukou označí predmetom „Súťaž – Kopírovací stroj a skener“. Ponuky je 
potrebné doručiť najneskôr 3.10.2014 do 10:00. Uchádzač preukazuje oprávnenie dodávať požadovaný tovar dokladom o 
oprávnení dodávať tovar (napr. kópiou výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra). 
 
8. Obsah ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

– identifikačné údaje o uchádzačovi (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, 
priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH v prípade, že je dodávateľ platcom 
DPH, kontaktné telefónne číslo/e-mail), 

Názov položky Počet ks Max. cena s 
DPH 

Špecifikácia 

1. Kopírovací stroj 1 997,56 Čiernobiely kopírovací stroj pre formáty A3 s 
duplexnou jednotkou a obojstranným podávačom 
originálu vrátane toneru. 

2. Skener 1 135,99 

Sieťový stolový skener na dokumenty formátu A4 s 
možnosťou skenovať do súboru PDF. Technológia 
snímania CCD, minimálne optické rozlíšenie 1200 
DPI. 
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– ponúknutú cenu za jednotlivé položky (vrátane DPH), vždy na aspoň jednu časť zákazky, 
– podrobnú špecifikáciu ponúkaného tovaru na priloženom formulári, 
– dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži (oprávnenie dodávať požadovaný tovar), 

 
9. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena za každú časť (1 – 2) zákazky samostatne. V prípade rovnosti aspoň 
dvoch najnižších cien pri niektorej časti budú uchádzači, ktorí predložili tieto najnižšie ponuky, opätovne vyzvaní na úpravu 
svojej ponuky smerom nadol, kým sa nerozhodne. V prípade, že žiaden z uchádzačov nezníži svoju ponuku, rozhodne sa 
žrebom. 
 
10. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, v platnom znení. Záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). Uchádzač je povinný do 
celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytovaním služieb. Cena musí byť konečná. 
 
11. Úspešným uchádzačom budú vystavené objednávky.  
 
12. Rámcové obchodné podmienky: 
a) Prílohou faktúry musia byť dodacie listy potvrdené oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa a dodávateľa. 
b) Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je min. 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi.  
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celé predpokladané množstvo predmetu zákazky. 
 
13. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
– nebude predložená ani jedna ponuka,  
– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
– ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

          Ing. Ján Godály, riaditeľ školy



 

 

                                                                         
 

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 
 

Cenová ponuka: Kopírovací stroj a skener 
 
 

 
Identifikácia uchádzača: 

Obchodné meno:   Doplniť   
Sídlo:    Doplniť  
IČO:   Doplniť    
Zápis v OR/ŽR:   Doplniť 
V mene spoločnosti koná: Doplniť 

 
 

 

Číslo a názov položky 
Počet ks Cena za 1 ks 

bez DPH 
DPH za 

1 ks 
Cena za  

1 ks s DPH 
Celková cena 

s DPH 
1. Kopírovací stroj 1 Doplniť Doplniť Doplniť Doplniť 
2. Skener 1 Doplniť Doplniť Doplniť Doplniť 

 
 
Presná špecifikácia položiek: 
Uveďte presné údaje o jednotlivých položkách – obchodný názov, funkcionalitu, rozmery, parametre atď. 
 


