
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
 Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
 

 
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ako verejný obstarávateľ v 
zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky  

 
 

„Počítač, multifunkčná tlačiareň a tonery” 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a)  ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
Sídlo: Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Kešjar – predseda úradu 
IČO: 42355818  
DIČ: 2024003729  
IČ DPH:   - 
Tel.: 02 / 5788 1400 
Fax: 02 / 52 932 096 
E-mail: Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk  
Webové sídlo: www.teleoff.gov.sk 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu.: SK23 8180 0000 0070 0049 9755 
 
(v ďalšom texte “verejný obstarávateľ”) 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Elektronická adresa Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ivan Martyák  

4. Predmet obstarávania:  

Kód CPV: 30213300-8 Stolový počítač, 30232110-8 Laserové tlačiarne, 30125100-2 Tonerové 
náplne 

Predmetom obstarávania je 1 ks PC, 1 ks multifunčná tlačiareň a 16 ks tonerových náplní. 

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Objednávka. 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Zákazka pozostáva z 2 častí: 

A) PC s operačným systémom, myšou a klávesnicou – 1 ks 
B) Multifunkčná laserová farebná tlačiareň 1 ks, a spotrebný materiál (toner čierny 4 ks, toner 

azurový 4 ks, toner purpurový 4 ks, toner žltý 4 ks) 

- k časti A) 

Požaduje sa PC s minimálnymi parametrami: pamäť RAM 8 GB, pevný disk 1000 GB HDD (alebo 
ekvivalent disk typ SSD), systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre 
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minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, klávesnica, myš a operačný systém. Monitor 
nie je súčasťou dodávky a bude zabezpečený z vlastného majetku verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ požaduje ako súčasť dodávky aj inštaláciu, nastavenie, pripojenie na 
vnútropodnikovú LAN sieť verejného obstarávateľa a sprevádzkovanie počítača.  

 

- k časti B) 

Multifunkčná tlačiareň s parametrami: laserová, farebná, obojstranná tlač, formát min. A4, 
Minimálne funkcie: tlač, kopírovanie a skenovanie. Rýchlosť tlače - min. 20 str./min., rozlíšenie 
skenera – min. 600 dpi, zaťažiteľnosť min. 60 000 strán mesačne, rozhranie USB, LAN 

Spotrebný material – tonerové náplne kompatibilné k multifunčnému zariadeniu: 4 ks čiernej 
tonerovej kazety (BK), 4 ks azúrovej tonerovej kazety (C), 4 ks purpurovej tonerovej kazety (M) a 4 
ks žltej tonerovej kazety (Y). 

Verejný obstarávateľ požaduje ako súčasť dodávky aj inštaláciu, nastavenie, pripojenie na 
vnútropodnikovú LAN sieť verejného obstarávateľa a sprevádzkovanie multifunkčného 
zariadenia.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 2 900 EUR bez DPH.  

Skutočná hodnota zákazky sa môže líšiť v závislosti na výrobcovi a type zariadení.  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava.  

8. Lehoty na dodanie predmetu zákazky:  

Pre časť A): október 2019 

Pre časť B): október 2019 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

- nevyžaduje sa 

10. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
z Operačného programu Efektívna verejná správa. 

11. Lehota na predloženie ponuky:  

Ponuka musí byť predložená najneskôr 01.10.2019 do 12:00 hod. 

12. Spôsob predloženia ponuky:  

Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na obe časti, a to elektronickou 
poštou na adresu uvedenú v bode 2. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Ponuky, ktoré budú doručené v stanovenej lehote na predkladanie ponúk budú posudzované podľa 
ponúknutej ceny s DPH za každú časť zákazky samostatne (časť A a časť B).  

Kritériom na vyhodnotenie je najnižšia cena s DPH v časti A a najnižšia cena s DPH v časti B.  

V prípade rovnosti cien dvoch a viacerých uchádzačov, rozhodne o víťazovi skorší dátum a čas 
predloženia ponuky na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 2. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

a. Uchádzač uvedie presný názov ponúkaného počítača aj multifunkčného zariadenia, t.j. 
názov a model/typ. Podľa týchto údajov si verejný obstarávateľ overí, či ponúkaný tovar 
spĺňa technické parametre uvedené v bode 5. 

b. Uchádzač uvedie cenu za 1 ks PC, cenu za 1 ks multifunkčného zariadenia a cenu za všetky 
druhy tonerov, t.j. BK, C, M, Y; 



 
 

c. Ponuka sa predkladá elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 v lehote na 
predkladanie ponúk. 

15. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk podľa kritérií uvedených v bode 13 sa uskutoční bezodkladne po uplynutí 
lehoty na predloženie ponuky. 

16. Postup pri otváraní ponúk:  

Neaplikuje sa.  

17. Lehota viazanosti ponúk:  

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do 31.10.2019. 

18. Osoby určené pre styk s uchádzačmi:  

Ivan Martyák 
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 
Tel: 02 / 57 88 14 00 
e-mail: Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk 

19. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ: 

 vystaví úspešnému uchádzačovi objednávku, ktorej predmetom bude tovar opísaný v bode 
5, v súlade s podmienkami tejto Výzvy a v súlade s ponukou uchádzača, 

 neposkytne žiaden preddavok na zabezpečenie objednávky, 
 za predmet zákazky zaplatí až po dodaní tovaru a to  bezhotovostne, na základe faktúry 

s lehotou splatnosti 30 dní 
 

 
 

V Bratislave, dňa 23.9.2019 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
 
1/ Cenový návrh 
 
  



 
 

Príloha 
 
 
 

Cenový návrh 
 
 
Verejný obstarávateľ:  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
 
 
Názov zákazky:  Počítač, multifunkčná tlačiareň a tonery 
 
 
Predmet zákazky:   
 
Časť A) 
Počítač 1 ks vrátane inštalácie a sprevádzkovania 
 
Časť B) 
Multifunkčné zariadenie 1 ks vrátane inštalácie a sprevádzkovania, a 16 ks zodpovedajúcich tonerov  
 
 
 
Uchádzač:  …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 počet Jednotková cena  
v EUR s DPH 

Cena celkom  
v EUR s DPH 

 
Časť A)   Počítač (…….výrobca, model/typ…..) 
 
 
 

 
1 

  

 
Časť B)   Multifunkčné zariadenie (….výrobca, model/typ…..) 
 
 
 

 
1 

  

Toner čierny 4   

Toner azurový 4   

Toner purpurový 4   

Toner žltý 4   

 
 
 
 
 
 
V ………………………… dňa ………………… 


