OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 905444577
Email: bohuslav.chudik@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024
Referenčné číslo: 02/NLZ/2021 - DNS
Hlavný kód CPV
30125100-2
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v
rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky
Triumf Adler na roky 2021 - 2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:
a) 30125100-2 (Tonerové náplne)
b) 30125110-5 (Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov)
c) 30125120-8 (Toner do fotokopírovacích strojov)
d) 30125130-1 (Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská)
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude dodávka spotrebného
materiálu (príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný
obstarávateľ. Zoznam typov tlačiarní tonerov tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov.
Pod pojmom spotrebný materiál (príslušenstvo) sa rozumejú originálne a repasované tonery podľa štandardov výrobcu
príslušných zariadení. Originálny toner musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych
zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami
príslušných zariadení. Originálny toner musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich
výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny toner musí spĺňať požiadavky na garantované záruky v
zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho toneru tento
v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába, čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, alebo tlačiarenské
zariadenie už nie je ďalej v záruke, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS zadať dodanie alternatívneho
(neoriginálneho) alebo repasovaného toneru.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu
zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)
VI.6)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2021
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2021-163676
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 065-163676
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 02.04.2021

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1)

INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
1/2

VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Hlavné CPV kódy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.
Časť č.: 2)
Miesto, kde má byť CPV kód upravený: Hlavný kód CPV
Namiesto:
Hlavný kód CPV:
44164310-3
má byť:
Hlavný kód CPV:
30125100-2
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