Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
Predmet zákazky: Dodanie tonerov v originálnom aj renovovanom prevedení pre MsÚ, MsP, MŠ
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
00325 490
IČO:
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
RNDr. Jana Machová
E‐mail:
jana.machova@msumi.sk
Telefón:
056 / 68 64 176
Fax:
056 / 6443520
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad, Mestská polícia,
Materské školy podľa ich adries
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Podrobný typ tlačiarni ako i počty originálnych
balení a renovovaných prevedení určuje priložený výkaz–výmer v tabuľke typu xls. Všetky tonery
požadujeme s maximálnou kapacitou vytlačených strán. Dodávku jednotlivých tonerov požadujeme
do 24 hod. od objednania v mieste poskytnutia zákazky.
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: od.1.2.2014 do 31.1.2015
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 23.1.2014
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka vo formáte xls (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na
túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní – upraví vzorec v ocenenom výkaze pre
výpočet ceny s DPH); skenovaný doklad o oprávnení dodávať tovar podľa §26 ods. 1 písmeno f
zákona 25/2006
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 500 bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy podľa vyššie uvedeného opisu predmetu zákazky.

V Michalovciach, dňa 17.1.2014
Viliam Z á h o r č á k
primátor mesta

