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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)“ 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Ponuku je možné predložiť len elektronicky po prihlásení sa na https://josephine.proebiz.com, 
v termíne do 23.07.2019 do 10,00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.08.2019 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

Mgr. Beáta Horváthová 

Riaditeľka PSC 
 

          

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky / súťažné podklady 



Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady 

 

 

(zákazka podľa § 117) 

 

„Spotrebný materiál pre tlačiarne“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:            Psychosociálne centrum 

IČO:             31996361 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová – referát VO 

tel.:            +421 948 352 439 

e-mail:             zastupca@pscentrum.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)“ 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať originálne tonery od výrobcov zariadení. 

 

Dodávka ORIGINÁL (OEM) TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU (ďalej len 
"tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení pre potreby 
Psychosociálneho centra, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídla verejného 
obstarávateľa, vykládkou na určené miesto, bezplatným odberom použitých obalov a 
zabezpečením ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov, pričom použité 
tonery prevezme dodávateľ od verejného obstarávateľa pri dodávke nových tonerov. 

Originálne tonery: 

Originálne tonery a spotrebné materiály sú priamo od výrobcov príslušných tlačových zariadení t.j. 
tlačové zariadenie a spotrebný materiál sú tej istej značky. Musia byť nové a zabalené 
v originálnom obale. Musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných 
podmienok výrobcov zariadení. Originálne tonery a spotrebný materiál nesmú byť repasované, 
kompatibilné alebo od alternatívneho výrobcu. Nesmú byť renovované, vyrobené z už použitých 
tonerov a dielov a nesmie byť v nich použitý doplnený náhradný prachový toner, atrament alebo 
optický valec. 

Originálne tonery a spotrebné materiály musia mať ochranné známky výrobcu, garantujúce 
nepoškodenie stroja a musia byť na každej náplni, ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na 
toneroch aplikuje. 

 

 

 

 

mailto:zastupca@pscentrum.sk


Názov položky Množstvo Jednotka Podrobné špecifikácie 

TN-2320 4 ks 
Tonerová kazeta na 2 600 strán pre Brother MFC-
L2700DN 

DR-2300 4 ks 
Tlačový bubon na 12 000 strán pre Brother MFC-
L2700DN 

Q2612AD 2 ks 
Tlačová kazeta na 2 000 strán pre HP LaserJet 1012w ( 
dualpack ) 

TN-328BK 2 ks 
Tonerová kazeta čierna na 6 000 strán pre Brother DCP-
9270CDN 

TN-328C 1 ks 
Tonerová kazeta azurová na 6 000 strán pre Brother 
DCP-9270CDN 

TN-328M 1 ks 
Tonerová kazeta purpurová na 6 000 strán pre Brother 
DCP-9270CDN 

TN-328Y 1 ks 
Tonerová kazeta žltá na 6 000 strán pre Brother DCP-
9270CDN 

DR-320CL 1 ks 
Tlačový bubon na 25 000 strán pre Brother DCP-
9270CDN 

WT-300CL 1 ks 
Odpadový zásobník na 50 000 strán pre Brother DCP-
9270CDN 

BU-300CL 1 ks 
Prenosový pás na 50 000 strán pre Brother DCP-
9270CDN 

TN-2220 2 ks 
Tonerová kazeta na 2 600 strán pre Brother DCP-
7065DN 

DR-2200 2 ks Tlačový bubon na 12 00 strán pre Brother DCP-7065DN 

106R02777 2 ks 
Tlačová kazeta na 3 000 strán pre XEROX WorkCentre 
3225 

101R00474 2 ks 
Tlačový bubon na 10 000 strán pre XEROX WorkCentre 
3225 

TN-2120 4 ks Tonerová kazeta na 2 600 strán pre Brother DCP-7040 

DR-2100 2 ks Tlačový bubon na 12 000 strán pre Brother DCP-7040 

CB436A 2 ks Tlačová kazeta na 2 000 strán pre HP LaserJet 1120 

4. Miesto dodania: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice 

5. Trvanie zmluvy do: 31.08.2019 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: 14 dní 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa pre rok 2019.  


