
Výzva na účasť 
v prieskume trhu 

 pre 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 

 
Obstaranie tonerov - originál rok 2014 

Pozvánka 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní - prieskum trhu, ktoré sa uskutoční 
formou on-line elektronickej nákupnej aukcie na adrese https://ruzinov.proe.biz dňa 25. 02. 
2014 10:00. 
 

 
V prípade záujmu je potrebné kontaktovať 
kontaktnú osobu. 
 
 
 
Preštudujte si zadávacie podmienky, predmet, priebeh a Pravidlá on-line výberových konaní 
PROe.biz. 
 
 
Bratislava, dňa: 19. 02. 2014 15:50 
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Branislav Sosenko 
telefón: +421 248 284 415 
e-mail: branislav.sosenko@ruzinov.sk 

Predmet 

Predmetom súťaže je dodávka tonerov v priebehu roka 2014 podľa tabuľky. Požadujeme 
dodať nové, originálne tonery vyrobené výrobcom tlačiarne, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
neodobrať tovar v prípade porušenia tejto podmienky. 
 
Vysúťažíme teda jednotkovú cenu tovaru platnú počas celého roka 2014.  
 
Tovar bude objednávaný počas celého roka 2014 priebežne za jednotkovú cenu vysúťaženú a 
platnú počas roka 2014. Plnenie bude uskutočňované podľa potrieb obstarávateľa na základe 
samostatných objednávok. 
 
Cena sa može zmeniť iba po dohode s obstarávateľom, na základe objektívnych dôvodov. 
Obstarávateľ si v prípade neschválenej zmeny ceny vyhradzuje právo vyhlásiť novú súťaž na 
dodávku tovarov. 
 
Predpokladaná cena obstarávaných tovarov je 15000,- Eur s DPH za rok 2014. 



Predpokladaný objem obstarávaných tovarov počas roka 2014 vychádza z odobratých 
objemov tovarov v roku 2013, a verejný obstarávateľ sa v žiadnom prípade nezaväzuje 
odobrať uvedené objemy. 
 
 
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo osvedčenej 
kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nie staršej ako tri 
mesiace. 
 
 
Upozorňujeme uchádzačov, aby zadávali cenu s DPH!!!  
V prípade ak víťazný uchádzač nedodá tovar vo vysúťaženej cene a za podmienok uvedených 
vo výzve, obstarávateľ požiada o dodanie tovaru iného uchádzača. 
 
 
Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky: 

Poradie Názov položky MJ Množstvo 

001. Toner do HP LJ P1005 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označnie Hewlett Packard CB435A  

kus 30.00 

002. Toner do HP LJ P1505 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označenie Hewlett Packard CB436AD 

kus 30.00 

003. Toner do HP LJ P1102 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označenie Hewlett Packard - CE285AD 

kus 30.00 

004. Toner do HP LJ P2015 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označenie Hewlett Packard Q7553A 

kus 15.00 

005. Toner do HP LJ P2055 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označenie Hewlett Packard - CE505A 

kus 2.00 

006. Toner do HP LJ P2055 X - verzia toneru kus 20.00 

007. Toner do HP LJ P1606 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
CE 278 

kus 15.00 

008. Toner do HP LJ P4014 kus 2.00 



009. Toner do HP LJ 4350 X verzia toneru kus 2.00 

010. Toner do HP LJ 2420 kus 2.00 

011. Toner do HP LJ Pro 400 color MFP M475dn - x verzia 
toneru 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
CE410X 

kus 2.00 

012. Toner do HP LJ Pro 400 color MFP M475dn - trojité 
balenie farebných náplní 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
CF370AM 

kus 2.00 

013. Toner do HP LJ M425dn MFP /M401 - x verzia 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
CF280X 

kus 6.00 

014. Toner do Canon Image Runner i1133 kus 5.00 

015. Náplň do tlačiarne CANON MX870 - čierna - 
veľkokapacitná 

kus 6.00 

016. Náplň do tlačiarne CANON MX870 - purpurová  kus 4.00 

017. Náplň do tlačiarne CANON MX870 - modrá  kus 4.00 

018. Náplň do tlačiarne CANON MX870 - žltá kus 4.00 

019. Náplň do tlačiarne CANON MX870 - čierna kus 4.00 

020. Náplň do tlačiarne HP OfficeJet Pro L7780- čierna 88XL 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označenie HP 88XL C9396AE 

kus 1.00 

021. Náplň do tlačiarne HP OfficeJet Pro L7780- žltá 88XL 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označenie výrobcu - 88XL C9393AE Yelow 

kus 1.00 

022. Náplň do tlačiarne HP OfficeJet Pro L7780- azurová 
88XL 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Označnie výrobcu - C9391AE Cyan  

kus 1.00 

023. Náplň do tlačiarne HP OfficeJet Pro L7780- purpurová 
88XL 

kus 1.00 

024. Náplň do HP LJ Office Jet Pro 8600 - čierna kus 2.00 

025. Náplň do HP LJ Office Jet Pro 8600 - žltá kus 2.00 

026. Náplň do HP LJ Office Jet Pro 8600 - cyan kus 2.00 

027. Náplň do HP LJ Office Jet Pro 8600 - červená kus 2.00 



028. Toner do Canon - MF8540Cdn - čierna kus 2.00 

029. Toner do Canon - MF8540Cdn - azúrová kus 2.00 

030. Toner do Canon - MF8540Cdn - purpurová kus 2.00 

031. Toner do Canon - MF8540Cdn - žltá kus 2.00 

 
 
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER!  
 
V prípade, že administrátor povolil funkciu komentáre, má účastník možnosť vložiť ku 
každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. 
Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo podmienky v "e-aukčnej sieni". 
Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po 
stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo priložiť prílohu(y). 
 
Voliteľné podmienky: 

Kritériá 

1. CENA:  
Najnižšia celková cena s DPH. Predpokladaná cena obstarávaných tovarov je 15000,- Eur za 
rok 2014. 
V cene tovaru musia byť započítané všetky náklady na dodanie tovaru. 
 
Upozorňujeme uchádzačov, aby zadávali cenu s DPH!!!  
V prípade ak víťazný uchádzač nedodá tovar vo vysúťaženej cene a za podmienok uvedených 
vo výzve, obstarávateľ požiada o dodanie tovaru iného uchádzača. 
 
2. PLATOBNÉ PODMIENKY:   
Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi po uskutočnení plnenia na základe objednávok. Na tovar dodaný 
na základe objednávky bude vystavená samostatná faktúra. Prílohou faktúry musí byť dodací 
list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho 
 
3. DODACIE PODMIENKY:   
Tovar požadujeme dodať bezplatne na adresu obstarávateľa do 24 hodín po nahlásení 
objednávky vyhlasovateľom. 
Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem. 
 
4. OBDOBIE NÁKUPU:   
Tovar bude objednaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb priebežne počas roka 
2014. Verejný obstarávateľ sa v žiadnom prípade nezaväzuje odobrať uvedené objemy. 
 
 
5. REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK:   
Objednávka bude nahlásená prostredníctvom emailu. 
 
6. OSTATNÉ PODMIENKY:   
Požadujeme dodať nový, originálny toner vyrobený výrobcom tlačiarne, vyhlasovateľ si 



vyhradzuje právo neodobrať tovar v prípade porušenia tejto podmienky. 
 
-vyhlasovateľ požaduje zadať cenu všetkých položiek a dodať všetky položky verejného 
obstarávania. 
 
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo 
vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite 
oznámiť. 
 
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej 
kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je 
v jej priebehu nemenná. 
 
7. PRAVIDLÁ ON-LINE VÝBEROVÝCH KONANÍ PROE.BIZ  
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROe.biz 

Priebeh 

Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po prihlásení sa účastníka 
do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. 
 
Vstupné kolo 
12. 02. 2014 10:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, 
pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a 
voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. 
 
Aukčné kolo 
25. 02. 2014 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí 
najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 20 min. majú jednotliví účastníci 
možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky 
nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou. 
 
Minimálny krok zníženia cenovej ponuky 
Jednotkovú cenu je možno znižovať minimálne o 0.10 %. 
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k cene položky účastníka.) 
 
Maximálny krok zníženia cenovej ponuky 
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %. 
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.) 
 
Predlžovanie 
Aukčné kolo bude predĺžené na 2 min. pri akejkoľvek zmene ceny v posledných 2 min. 
 
Platnosť prístupových kľúčov 
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už 
nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho 
protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vytlačenie vykonať 
hneď po skončení e-aukcie. 
 



Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve 
ukončení elektronického výberového konania. 

Kontakty 

Vyhlasovateľom výberového konania je: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie: 
Branislav Sosenko 
telefón: +421 248 284 415 
e-mail: branislav.sosenko@ruzinov.sk 
 
 
 


