
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup tonerů pro rok 2023 

 v zařízení Domov seniorů Hranice p.o. 
 

(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 
 
 
1. Identifikační údaje o zadavateli. 
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice,  
IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová 
Další informace získáte na tel. 737 121 839, mail: spravce@domovsenioruhranice.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Uzavření rámcové smlouvy na nákup tonerů pro rok 2023. Specifikace jsou uvedeny v příloze 1, která 
je nedílnou součástí této výzvy. Požadujeme také zpětný odběr prázdných tonerů.  
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 3. 2. 2023, 10:00 
Místo podání: podatelna DS Hranice 
adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 
 
5. Kvalifikační kritéria 
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie). 
 
6. Zpracování nabídkové ceny 
Do přiložené přílohy č. 1 doplňte do tabulky požadované ceny. Tuto tabulku jinak neupravujte! 
 
7. Termín dodání zboží:  
Dodávky budou realizovány na základě objednávek v průběhu roku 2023. Doručení tonerů v jakémkoliv 
množství zdarma. 
 
8. Hodnotící kritéria 
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %). 
 
9. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ-TONERY“.  
Bude obsahovat požadované doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR, 
certifikáty) a další dle uvážení uchazeče. Součástí bude i návrh smlouvy. 
 
10. Další podmínky 
Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií nejvíce 
vyhovovat. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit. 
Zadavatel si vyhrazuje právo nákupu jiného počtu, než je uvedený v příloze 1. 
 
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do pěti pracovních dnů od uzavření podávání 
nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 1 – cenová tabulka – doplňte cenu s DPH 
 

 Označení Předpokládaný 
odběr za rok 

Doplňte cenu toneru 
za kus 

1. Samsung MLT-D116L – originál 30 ks   

2. Samsung MLT-R116 – optický válec – originál 20 ks   

3. Samsung MLT-D111L – originál 3 ks   

4. Canon CRG-725 - originál 3 ks   

5. Develop TNP-78 - originál 5 ks   

6. Develop  IUP-38 – optický válec - originál    3 ks  

7. Brother TN-B023 - originál 5 ks  

8. Brother DR-B023 – optický válec 3 ks  

9. Brother TN-2421 – originál 60 ks  

10. Brother DR-2401 – optický válec – originál 20 ks  

11. Xerox 106R04348 - originál 4  ks  

12. Xerox 101R00664 – optický válec - originál      2 ks  

13. Xerox 106R02773 - originál        4 ks  

14. Xerox 101R00474 – optický válec - originál        3 ks  

15. Develop TN-324K – black – originál 4 ks  

16. Develop TN-324M – magenta – originál 2 ks  

17. Develop TN-324C – cyan – originál 2 ks  

18. Develop TN-324Y – yellow – originál 2 ks  

19. Konica Minolta Bizhub 220 – black – originál (TN216) 2 ks  

20. Konica Minolta Bizhub 220 – magenta – originál (TN216) 1 ks  

21. Konica Minolta Bizhub 220 – cyan – originál (TN216) 1 ks  

22. Konica Minolta Bizhub 220 – yellow – originál (TN216) 1 ks  

23. Konica Minolta Bizhub 224e – black – originál (TN321) 3 ks  

24. Konica Minolta Bizhub 224e – magenta – originál (TN321) 2 ks  

25. Konica Minolta Bizhub 224e – cyan – originál (TN321) 2 ks  

26. Konica Minolta Bizhub 224e – yellow – originál (TN321) 2 ks  

27. Konica Minolta Bizhub 250i – black – originál (TN328) 3 ks  

28. Konica Minolta Bizhub 250i – magenta – originál (TN328) 2 ks  

29. Konica Minolta Bizhub 250i – cyan – originál (TN328) 2 ks  

30. Konica Minolta Bizhub 250i – yellow – originál (TN328) 2 ks  
 
* toto pole není povinné. Pokud vaše společnost nabízí výkup prázdných tonerových kazet, doplňte 
cenu za kus. 
 
U tonerů značky Konica Minolta a Develop kde se nabízí dvě varianty kapacity náplně, požadujeme 
nacenit tonery s vyšší kapacitou! 
 
Všechny ceny doplňte včetně DPH. 
 
Tonery požadujeme v originálním provedení výrobce tiskárny. 
 
 
 
 
 
 


