
 

 

 
 

 

 

 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní) 

 

 

 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 

 

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 

Krajina:   Slovenská republika 

Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 

Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba:  Ing. Eva Galátová 

Telefón:   +421 484300233 

E-mail:    eva.galatova@indprop.gov.sk 

 

 

Predmet zákazky: 

 

 

„Nákup tonerov na rok 2014“ 

 

 

 

Opis predmetu zákazky: 

Typy tlačiarní a typy a počty tonerov sú uvedené v priloženom súbore. ÚPV SR plánuje obstarať originálne 

tonery. 

 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

Hlavný slovník: 30125100-2 - Tonerové náplne 

 

Odborný garant: 

Mgr. Andrej Riečan, e-mail: andrej.riecan@indprop.gov.sk, tel. 048/4300 290 

 

Zdroje financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  12 871,81 eur bez DPH      

 

Miesto a predpokladaný dátum dodania predmetu zákazky: 

Miesto: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 

mailto:eva.galatova@indprop.gov.sk


 

 

Dátum: do 31. 01. 2014 

  

Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. 

 

Obsah ponuky: 

1. Jednotková cena predmetu obstarávania bez DPH a vrátane DPH, celková cena bez DPH a vrátane DPH, 

2. Celková cena predmetu obstarávania bez DPH a vrátane DPH, 

3. Doklad o oprávnení podnikať (scan originálu alebo úradne overenej fotokópie). 

 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne alebo poštou na adresu: 

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Švermova 43 

974 04 Banská Bystrica 

 

alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 16. 1. 2014 o 14:00 hod. 

 

Druh zákazky/typ zmluvy: 

Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 13. 1. 2014 

 

 

Ing. Eva Galátová, v.r. 

Kancelária predsedu  

a medzinárodných vzťahov 
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