
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27           911 05    TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

           
Výzva na predkladanie ponúk 

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
      Názov:                        Detské mestečko 

Adresa:                       Na dolinách 27, 911015 Trenčín - Zlatovce  

IČO:                           00350061 

Zastúpený:                 Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľka Detského mestečka 

Kontaktná osoba:       Ing. Beáta Mokrá 

Telefón:                      0905404282 

Fax:                            032/6572296 

Elektronická pošta:    ekonom.ded.zlatovce@upsvar.sk 

   

2. Predmet zákazky:  Zákazka na dodanie služby s názvom:  

„Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení“ 

3. Názov zákazky: „Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov a multifunkčných 

zariadení“ 

4.   Opis predmetu zákazky: 

     Pozáručný servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení,      

ktoré sú zaradené v majetku Detského mestečka: 

 

- Multifunkčná tlačiareň Minolta 1680MF-col, Minolta PagePro 1300,  

- Epson  

- HP Laser Jet Pro MFP 125, HP LJ 1020, HP LJ 1320, HP Photosmart 8250, HP 

LaserJet 1010,  HP Jet 1150, HP Laser Jet M 1120 n MFP, HP LaserJet 1018, HP 

LaserJet 1160, HP P1005, HP 610 C, HP LJ Color 1600,  multifunkčné zariadenie 

HP 6310 

- multifunkčné zariadenie HP OJ PSC 1315 

- IBM 1312 N, Lexmark Z645 

- Samsung 1710 P, Samsung 1710 ML, 

- Tlačiareň SHARP AR-53, SHARP AM 400,  

- Kopírovací stroj MINOLTA Di Alta Di 152 

- Kopírovací stroj Minolta EP 1083 

- Kopírovací stroj CANON R2018 
 

Služby budú poskytované podľa potrieb objednávateľa.  

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   Nie 

 

6.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 

Hlavný predmet:   50313100-3 Opravy fotokopírovacích strojov  

                             50313200-4  Údržba fotokopírovacích strojov 

                             50323000-5  Údržba a opravy periférnych zariadení počítačov 

Kategória : 7 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky 
 

Predpokladaná hodnota zákazky:   999,-- Eur bez DPH 

 

8. Cena a spôsob určenia ceny:  

- cena za predmet zákazky je stanovená na 1 servisnú hodinu a musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s predmetom zákazky:  

- cena práce za jednu servisnú hodinu (zahŕňa diagnostiku chyby, opravu, dopravu, 

likvidáciu nefunkčného dielu, v prípade potreby vypracovanie posudku o nerentabilnosti 

opravy) 

- do ceny za servisnú hodinu nie je zahrnutá hodnota vymenených náhradných dielov 

a spotrebného materiálu. Tieto budú predmetom samostatnej objednávky a musia byť dopredu 

odsúhlasené objednávateľom 
- Obstarávateľ neprepláca náklady na dopravu pri prevzatí a dovoze zariadenia z a do sídla   

obstarávateľa. 

 

 cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, jednotková cena bez    

DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH: 

 

Názov Merná 

jednotka 

Cena v € bez 

DPH 
Sadzba DPH    Cena v € s 

DPH 
Servisná práca    1 hodina    
 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke 

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby a musí byť 

podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene 

 

9. Lehota a miesto dodania služby: 
Lehota plnenia – 2 roky od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní servisných služieb, 

alebo do vyčerpania finančného limitu 999,-- bez DPH – podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 

skôr.  

Miesto plnenia - Detské mestečko, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín,  

 

10.  Podmienky účasti záujemcov: 

  Uchádzač predloží: 

-  doklad o oprávnení podnikať  v predmete zákazky  

-  opis predmetu zákazky a vyplnenú tabuľku podľa bodu 8  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu po vykonaní prác. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: do 30.5.2015  do 15,00 hod. 

       Poštou, alebo osobne na adresu: Detské mestečko  

      Mgr. Žaneta Janišová 

      Na dolinách 27 

      911 05 Trenčín - Zlatovce 

        Mailom na adresu: ekonom.ded.zlatovce@upsvar.sk 

 

Označenie obálky:  heslo – Servis tlačiarní a Neotvárať! 

 



 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke: www.upsvar.sk 
 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

najnižšia cena  na základe § 35 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 -   zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých  sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému 

uchádzačovi, 

 

 -   neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 

zrušený, 

 

 -  nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa. 

 

V Trenčíne dňa  21.5.2015 

                      

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

Mgr. Žaneta Janišová 

                                                                                    riaditeľka Detského mestečka 
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