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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Katolícka univerzita v Ružomberku
IČO:  37801279
Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Kontaktná osoba: Jaromír Bíroš
Mobil: +421 915934145
Telefón: +421 444304693
Fax: +421 444304694
Email: jaromir.biros@ku.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ku.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.ku.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávky originálnych a renovovaných tonerových náplní pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Rektorát, Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok; 
Knižnica KU, Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok; 
Ubytovacie a stravovacie zariadenia, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; 
Filozofická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; 
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; 
Námestie J.P. II č. 15, 058 01 Poprad; 
Bottova 15, 054 01 Levoča; 
Fakulta Zdravotníctva, Námestie A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok; 
Teologický inštitút TF Spišská Kapitula 12, 053 04 Spiš. Podhradie; 
Teologická fakulta Hlavná 89, 041 21 Košice;
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávky originálnych a renovovaných tonerových náplní, častí a príslušenstva fotokopírovacích strojov pre Katolícku
univerzitu v Ružomberku.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30125100-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30125000-1 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Množstvo, rozsah a špecifikácia predmetu zákazky sú definované v Prílohe č. 1 - Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za
dodanie predmetu zákazky - špecifikácia tonerových náplní a plánované množstvá odberov. Plánované množstvá: 1 923
ks originálnych tonerových náplní, 454 ks renovovaných tonerových náplní.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota/Od:  106 700,0000 Do :   131 800,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
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Zadajte hodnotu:  24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  A. Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme; 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním; 
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť; 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať; 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní; 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní; 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 odseku 1 zákona č. 25/2006 Z.z.:  
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace; 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; 
f) písm. h) čestným vyhlásením; 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením; 
B. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla; 
C. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu; 
D. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže postupovať podľa §
128 zákona č. 25/2006 Z.z. Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo
rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. , údajmi a dokladmi, zapísanými
v zozname podnikateľov.  
E. Zapísanie v zozname podnikateľov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení účinnom do 30.06.2013 (t. j. podnikateľ,
ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto
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potvrdenie. Avšak je potrebné, aby uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j),
príp. aj podľa písm. h) zákona č. 25/2006 Z.z., ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Zapísanie v zozname
podnikateľov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do
zoznamu podnikateľov požiadal od 01.07.2013 a ktorému ÚVO vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme
elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.; 
F. Skupina dodávateľov postupuje podľa § 31 a ďalších zákona č. 25/2006 Z.z. Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona č. 25/2006 Z.z. preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť; 
G. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Predloženie dokladov preukazujúcich osobné postavenie uchádzačov vyžaduje priamo
ustanovenie § 26 zákona o verejnom obstarávaní a výkladové stanovisko č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa
zákona o verejnom obstarávaní, ktoré slúži na poskytnutie právnej istoty pre účastníkov procesu verejného obstarávania
a zjednotenie výkladu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákona o verejnom obstarávaní) pre účely aplikačnej praxe.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  A. Podľa § 27, ods. 1 , písm.
a) zákona č. 25/2006 Z.z, vyjadrením banky/bank alebo pobočky zahraničnej banky/bank, v ktorej/ktorých je uchádzač
klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, že uchádzač nebol v nepovolenom debete a v prípade splácania úveru
dodržuje splátkový kalendár. Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom
uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené
potvrdenie; 
B. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá; 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na
rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že
uchádzač musí mať vlastné, prípadne cudzie zdroje financovania na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez
finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu
zákazky. 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne stabilným partnerom, s cieľom
vyhnutia sa riziku pri plnení si budúceho zmluvného vzťahu. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje
finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona č. 25/2006
Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných
verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa
predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledujúce doklady podľa § 28 ods. (1) písm. a), l) zákona č. 25/2006 Z.z., ktorými preukáže svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie predmetu zákazky: 
A.Podľa § 28, ods. 1, písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z.,: Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
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2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 
Predmetom preukázania bude Zoznam dodávok tovarov charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za
predchádzajúce tri roky, za ktoré sú dostupné, alebo za kratšie obdobie v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru.
Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti,
(referenciami) úspešne realizovaných zmlúv preukázať, že v definovanom období podľa uzatvorených zmlúv dodával,
resp. dodáva tovar rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti v hodnote min. 150.000,- eur bez DPH pre prípad
časti A predmetu zákazky, a 7.500,- eur bez DPH pre prípad časti B predmetu zákazky. Zoznam aj potvrdenia musia
obsahovať minimálne tieto údaje: (obchodné meno a sídlo predávajúceho, obchodné meno a sídlo kupujúceho, názov
zákazky so stručným popisom, cenu, lehotu dodania, meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie informácií s jej
telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou). Verejný obstarávateľ vyžaduje pri všetkých dodávkach, uvedených v
zozname, potvrdenie odberateľmi o kvalite dodania tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie
uchádzača u odberateľov uvedených v zozname, ktorí boli s uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením
zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil
riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať
pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže 
B.Podľa § 28, ods. 1, písm. l) zákona č. 25/2006 Z.z.,: ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať, 
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, 
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody
stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami. 
Uchádzač priloží písomné vyhlásenie, že originálne typy položiek tonerov pre časť A predmetu zákazky sú schválené
výrobcami zariadení na použitie v daných zariadeniach, a že tieto bez obmedzenia vykazujú vlastnosti pôvodných v
rozsahu odporúčania výrobcov zariadení a dokumentácie príslušných zariadení;  
C.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.  
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:  
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia služieb zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri
roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný 
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. Účelom
požiadavky na predloženie zoznamu dodaných tovarov v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti
týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období
dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu
zákazky (dodávaného tovaru), ktorý je predmetom zákazky. 
Podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní možno technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
preukázať ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať: 1. vzorkami, opismi, fotografiami, 2. Vyhláseniami
zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami.
Účelom predloženia Vyhlásenia uchádzača je, aby originálne typy položiek pre časť A predmetu zákazky boli schválené
výrobcami zariadení na použitie v daných zariadeniach a zabezpečiť, aby opakovane dodávaný tovar bol kvalitný a spĺňal
požadované parametre a kritéria výrobcami tonerov. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom
stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky (dodávaného tovaru), ktorý je predmetom zákazky. 
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006
Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných
verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa
predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
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IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  22.11.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  22.11.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  22.11.2013 13:00
Miesto :  Miesto:  
a) Otváranie ponúk časť Ostatné je neverejné a uskutoční dňa 22.11.2013 o 13.00 hod. na adrese: 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Rektorát, Zasadačka na 3. poschodí budovy, Hrabovská cesta 1A, 034 01
Ružomberok, Slovenská republika. 
b) Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako Ostatné a časti ponuky, označenej ako Kritériá verejný 
obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky. Bez splnenia tejto 
povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť
ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako Ostatné. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako
Ostatné komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej
ako Ostatné komisia vykoná všetky úkony podľa zákona č. 25/2006 Z.z., spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky,
podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a
vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá
vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom,
ktorých ponuky neboli vylúčené v súlade s podmienkami § 41 zákona č. 25/2006 Z.z.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Projekt ITMS: 26110230074 Názov projektu: "Budovanie dobrej praxe v oblasti vnútorného systému zabezpečovania
kvality na PF KU", Projektu ITMS: 26120130048 Názov: "Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a
jej pracoviskách", Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov verejného obstarávateľa v rámci projektovej činnosti zo (ŠF
EÚ), budú známe v prípade úspešnosti Výziev a podpisu zmlúv o NFP.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1) Žiadosť o účasť na účely zákona č. 25/2006 Z.z. je: a) žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú
súťaž, Žiadosť o účasť sa podáva písomne. Ak je žiadosť o účasť poslaná faxom alebo elektronicky, verejný
obstarávateľ v tomto prípade požaduje jej potvrdenie prostredníctvom pošty. Lehota na doručenie potvrdenia poštou je
3 pracovné dni. Súťažné podklady sa odošlú uchádzačovi, záujemcovi vo forme CD/DVD nosiča a elektronicky. 
2) Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť A. - ORIGINÁLNE tonerové náplne, Časť B. - RENOVOVANÉ tonerové
náplne. Špecifikácia každej samostatnej časti predmetu zákazky (časť A, časť B) je uvedená v:  
a) Prílohe č. 1 - Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky - špecifikácia tonerových náplní a
plánované množstvá odberov; b) Bode B2 opis predmetu obstarávania, súťažných podkladov. Súťažné podklady sú pre
obidve časti rovnaké. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky na obidve časti predmetu zákazky, alebo
samostatne na časť A, samostatne na časť B. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia sú stanovené tak, že
každá časť predmetu zákazky bude vyhodnocovaná samostatne. Výsledkom verejného obstarávania môže byť uzavretie
jednej zmluvy s jedným uchádzačom na obidve časti, alebo uzavretie samostatnej zmluvy s úspešným uchádzačom pre
časť A. a samostatne pre časť B.; 
3) Ak úspešný uchádzač využil inštitút možnosti preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 32, ods. 11 zákona č.
25/2006 Z.z. formou čestného vyhlásenia, je povinný v Lehote na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa
čestného vyhlásenia, (po vyhodnotení ponúk uchádzačov) a to v čase do 10 pracovných dní od doručenia Výzvy na
preukázanie splnenie podmienok účasti podľa čestného vyhlásenia zaslanej verejným obstarávateľom, predložiť
verejnému obstarávateľovi dokumentáciu splnenia podmienok účasti definovanú v bodoch III. 1.1., III. 1.2. a III. 1.3.
Výzvy na predkladanie ponúk. Z dokumentácie preukázania splnenia podmienok účasti (podľa § 32, ods. 11 zákona č.
25/2006 Z.z.), predloženej uchádzačom musí byť jednoznačne zrejmé, že úspešný uchádzač spĺňal všetky podmienky
účasti stanovené verejným obstarávateľom v bodoch III. 1.1. , III. 1.2. a III. 1.3. Výzvy na predkladanie ponúk
(rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, resp. v prípade preukázania splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z., ku dňu predloženia dokumentácie splnenia podmienok
účasti. 
Spôsob predloženia: Úspešný uchádzač dokumentáciu splnenia podmienok účasti predloží: 
a) Poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania
uchádzača; b) Ak sa dokumentácia splnenia podmienok účasti doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o
jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia dokumentácie. 
c) Dokumentácia splnenia podmienok účasti predložená po uplynutí Lehoty na preukázanie splnenie podmienok účasti
podľa čestného vyhlásenia sa: a) vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe. V danom prípade
bude uchádzač zo súťaže vylúčený. d) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnocuje splnenie podmienky
účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z.z. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
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alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 
4) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byt preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.  
5) Úspešný uchádzač v súlade s § 45 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť
uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 odsekov 2 až 7 zákona č. 25/2006 Z.z., ak bol na ich
uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej
vety, verejný obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý
sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich
uzavretiu písomne vyzvaný. 
6) Typ rámcovej dohody na dodanie tovaru podľa podmienok zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
31.10.2013
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