
Výzva na predloženie ponuky 
 

(Podprahová zákazka  - § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
(tovary) 

 
1. Verejný obstarávateľ :  
Názov organizácie : Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) 
Sídlo organizácie : Búdková 36, 817 15 Bratislava 
 
2. Kontaktná osoba : 
RNDr. Jaroslav Černiansky, č. dv. 509  
Telefón : + 421 2 59318236  fax + 421 2 59318311 
mail :    cerniansky@pozfond.sk 
 
3. Predmet obstarávania : Podprahová zákazka „Výber dodávateľa náplní do tlačiarní.“.  
 
4. Vyžiadanie súťažných podkladov : 
 
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti doručenej 
verejnému obstarávateľovi : 
-  prostredníctvom pošty (na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa), 
- elektronicky  (cerniansky@pozfond.sk), 
- osobne do podateľne SPF na Búdkovej 36 v Bratislave. 
 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosti, ktoré mu boli doručené do 10.3.2010 do 
14,00 hod. 
  
Pri osobnom vyžiadaní bude kontaktná osoba súťažné podklady vydávať : 
od 8.3.2010 do 10.3.2010, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
Pri vyžiadaní prostredníctvom pošty alebo mailom, budú súťažné podklady zaslané 
záujemcovi poštovou doporučenou zásielkou. 
 
5. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
 
5.1. Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia). 
 
5.2. Minimálne 3 realizované zákazky (každá z nich s plnením min. 60 000 € bez DPH, resp. 
v prislúchajúcej hodnote v Sk po prepočítaní konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk), 
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, v rokoch 2007 – 2009.  
 
5.3. Predloženie platnej zmluvy so spoločnosťou zabezpečujúcou zber odpadov 
z elektrozariadení (originál alebo úradne overená kópia). 
 
5.4. Predloženie platného certifikátu o zmluvnom partnerstve so spoločnosťou HP na rok 
2010 (originál alebo úradne overená kópia). 
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6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : 
 
6.1. Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú : 
6.1.1. cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH (vyjadrená v €)  
6.1.2. cena za odkúpenie použitých náplní bez DPH (vyjadrená v €)  
 
6.2. Maximálne bodové ohodnotenie : 
6.2.1. najnižšia cena (vyjadrená súčtom výsledných cien, ktoré sú súčinom jednotkovej ceny a 
množstva) max. 80 bodov 

6.2.2. najvyššia cena (vyjadrená aritmetickým priemerom zo všetkých jednotkových cien za 
odkúpenú náplň) max. 20 bodov 

 

6.3. Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií a spôsob vyhodnotenia ponúk : 
6.3.1. najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky     

Maximálny počet bodov (80) sa pridelí ponuke s najnižšou navrhovanou cenou. Bodové 
hodnotenie pre každú ďalšiu ponuku sa určí nepriamou úmerou, ako podiel najnižšej 
navrhovanej ceny a navrhovanej ceny v príslušnej vyhodnocovanej ponuke, prenásobený 
maximálnym počtom bodov. 

( cenamin / cenanávrh  ) * bodymax   

 

cenamin     - najnižšia navrhovaná cena 

cenanávrh   - príslušná vyhodnocovaná ponuka 

bodymax    - maximálny počet bodov 

 

6.3.2. najvyššia cena za odkúpenie použitých náplní 

Maximálny počet bodov (20) sa pridelí ponuke s najvyššou navrhovanou cenou. Bodové 
hodnotenie pre každú ďalšiu ponuku sa určí priamou úmerou, ako podiel navrhovanej sumy 
v príslušnej vyhodnocovanej ponuke a najvyššej navrhovanej ceny, prenásobený maximálnym 
počtom bodov. 

( istinanávrh / istinamax ) * bodymax   

 

istinamax     - najvyššia navrhovaná cena 

istinanávrh   - príslušná vyhodnocovaná ponuka 

bodymax    - maximálny počet bodov 

 

  

6.3.3. Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané získaným počtom bodov celkom za 
všetky posudzované kritériá. Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po 
porovnaní celkového počtu bodov, získa najvyššie bodové hodnotenie.   

 



7. Úhrada za súťažné podklady : 
NIE 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk : 
24.3.2010  14,00 hod.  
 
9. Otváranie obálok s ponukami : 
25.3.2010   9,00 hod. v zasadačke SPF, Búdková 36, Bratislava 
 
10. Verejný obstarávateľ (Slovenský pozemkový fond) si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu 
zmluvu, ak cenová ponuka na dodanie požadovaných náplní bude vyššia ako 60 000 € bez 
DPH. 
 
 
11. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
 
               
RNDr. Jaroslav Černiansky 
odborne spôsobilá osoba na VO       
 
V Bratislave, 3.3.2010 
 
 
 
 
 


