
                                                  
 

 

 

 
Výzva na predloženie ponuky  

 
o106, spol. s r.o., Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica 

 

  
 

  
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 
V meine prijímateľa o106, spol. s r.o. Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný 

predmet zákazky: 
 
„Tlačiareň s priezoelektrickou atramentovou technológiou s vytvrdzovaným UV svetlom (UV 

svetlo Curable Inkjet)“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

dotovaný subjekt, ktorého postup obstarávania nie je zachytený v ZVO, postupujúci v súlade 
s jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
osbtarávania/obstarávania  verzia 2 – kap. 3.6.1 

Názov obstarávateľa: o106, spol. s r.o. 

Sídlo: Hviezdoslavova 18, 971 01 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: Tomáš Redlinger 

IČO: 36 433 896 

DIČ: 2022047115 

IČ DPH: SK2022047115 

Tel.: +421 905 272 105 

E-mail: o106office@gmail.com 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu.: SK49 1100 0000 0029 4607 9257 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: email: o106office@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Tomáš Redlinger 

4. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je dodanie tlačiarne s priezoelektrickou 
atramentovou technológiou pre projekt Štúdio spracovania integrálnej fotografie pre lentikulárnu tlač 
Bližšia špecifikácia predmetu nacenenia je špecifikovaná v bode 6 tejo výzvy. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podprobný popis sa nachádza 
v Prílohe č. 1 tejto Výzvy  

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 145 333,33 EUR bez DPH 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Stavebná 25, 974 01 Banská Bystrica 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 4 mesiacov  
od účinnosti zmluvy  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program 

12. Lehota na predloženie ponuky: 17.06.2022  

13. Spôsob predloženia ponuky: emailom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena v EUR bez DPH 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky: vyplniť polia v Prílohe č. 2 tejto výzvy  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (napr. obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre DPH, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: vyplnený návrh ponuky, 
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

16. Termín predloženia ponuky : 17.6.2022  

17. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2022 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Tomáš Redlinger e-mail: 
o106office@gmail.com 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Výsledkom súťaže bude podpis zmluvy a  objednávka na dodanie tovaru pre uchádzača, ktorý 
ponúkne najnižšiu cenu v EUR bez DPH  

- Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť po splnení tzv. odkladacej podmienky účinnosti, t.j. nadobudne účinnosť v deň 
nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania zo strany 
riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu s kladným verdiktom  

 
 
 
 
V Banskej Bystrici 9.6.2022 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 

Tomáš Redlinger 

Konateľ o106, spol. s r.o. 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 -  Podrobný opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 -  Cenová ponuka  
Príloha č. 3 -  Zmluva (návrh)  
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