Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 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:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Ľubica Gajdošová
+421 48 4300 130
lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:
„Prenájom tlačových zariadení a dodanie licencií pre Úrad priemyselného vlastníctva SR “

Opis predmetu zákazky:
Špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie kompletného zabezpečenia služby prenájmu tlačových
zariadení a dodanie licencií pre Úrad priemyselného vlastníctva SR v nasledovnej špecifikácii:
1. Prenájom multifunkčných zariadení napr. Kyocera TASKalfa 3253ci alebo lepší ekvivalent (
farebná laserová tlačiareň, skener, kopírka) v počte ks 7
2. Prenájom zariadení- napr. Kyocera ECOSYS P3155 alebo Kyocera ECOSYS P3145 alebo lepší
ekvivalent (laserová tlačiareň ) v počte 3 ks
3. Prenájom zariadenia – napr. Kyocera DF-7120 + AK-7110 alebo lepší ekvivalent (finisher)
kompatibilného k zariadeniu č. 1
4. Dodávka licencií pre terminálové zariadenia Kyocera Embeded Terminal v počte 2 ks
Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód)
30121100-4 Fotokopírovacie stroje
30232110-8 Laserové tlačiarne

50313200-4 Údržba fotokopírovacích strojov
30125100-2 Tonerové náplne
NUTS kód:
SK 032 – Banskobystrický kraj
Technické požiadavky:
1. Zariadenie 1. Kyocera TASKalfa 3253ci alebo lepší ekvivalent ( farebná laserová tlačiareň, skener,
kopírka) v počte ks 7
Min.
Max presne
Prenájom multifunkčných zariadení - farebná laserová
tlačiareň, skener, kopírka, fax (zariadenie typu 1)

ks

predpokladaný počet vytlačených čiernobielych strán
veľkosti A4 za mesiac na jednom zariadení

ks

4 000

ks

1 000

predpokladaný počet vytlačených farebných strán veľkosti
A4 za mesiac na jednom zariadení
rýchlosť tlače čiernobielo, strán za minútu
rýchlosť tlače farebne, strán za minútu
kapacita orginál čiernej tonerovej kazety
kapacita originál farebnej tonerovej kazery
maximálna gramáž papiera
doba vytlačenia prvej strany - čiernobielo
doba vytlačenia prvej strany - farebne
pevný disk typ
pevný disk veľkosť
procesor dvojjadrový - takt
pamäť
farebný kapacitný dotykový displej
veľkosť displeja
pripojenie 10/100/1000Base-T
obojstranná tlač
USB 3.0 port
priama tlač z vysokorýchlostného portu USB 2.0

ks
ks
strán
strán
g/m2
sekúnd
sekúnd

32
32
25000
15000
300
5,9
7,7
SSD

GB
GHz
GB

32
1
4

palec

10,1

áno

rozlíšenie tlače

dpi

rozlíšenie skenovania
skenovanie do siete / mailu / zložky / SMB / FTP / USB
PCL, PS3, XPS, PCL 6, KPDL3
podpora rozhrania TWAIN
rýchlosť skenovania čiernobiele, strán za minútu
rýchlosť skenovania farebne, strán za minútu
manuálny podávač: užívateľské formáty: A6R–SRA3
zásobník na papier A4 - počet listov minimálne
formát papiera A3
formát papiera A4

dpi

možnosť nastavenia na 3-úrovnové účtovanie % pokrytia
tonerom plochy A4, A3

7

4800 eq x
1200
600 x 600

áno
áno
áno
áno

áno
áno
48
48
áno
ks

500
áno
áno
áno

možnosť použitia prázdnej tonerovej nádoby ako
odpadovej nádoby

áno

uzamykanie tonerov, užívateľ dokáže vymeniť toner až po
jeho úplnom minutí

áno

tlačové ovládače kompatibilné a certifikované s platformou
MS Windows Server 2019

áno

tlačové ovládače kompatibilné a certifikované s
terminálovým prostredím Citrix Xenapp 7

áno

bezpečnostné certifikáty GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001

áno

kompatibilné so systémom MyQ

áno

2. Zariadenie napr. Kyocera ECOSYS P3155 alebo Kyocera ECOSYS P3145 alebo lepší
ekvivalent (laserová tlačiareň ) v počte 3 ks
Min.
Max.
presne
Prenájom zariadení - laserová tlačiareň, (zariadenie typu 2)
ks
3
predpokladaný počet vytlačených čiernobielych strán veľkosti
ks
5 000
A4 za mesiac na jednom zariadení
rýchlosť tlače čiernobielo jednostranne strán za minútu
ks
55
rýchlosť tlače čiernobielo obojstranne strán za minútu
ks
39
pripojenie 10/100/1000Base-T
áno
PCL, PS3, XPS, PCL 6, KPDL3
pamäť RAM
512MB
obojstranná tlač
áno
Ethernet 10/100/1000 Mbps
áno
USB 2.0 port
áno
1200 x
rozlíšenie
dpi
1200
manuálny podávač: užívateľské formáty: A6R–SRA4
áno
zásobník na papier A4 - počet listov minimálne
ks
250
formát papiera A4

áno

formát papiera A5

áno

možnosť tlače na obálky

áno

tlačové ovládače kompatibilné a certifikované s platformou
MS Windows Server 2019

áno

tlačové ovládače kompatibilné a certifikované s terminálovým
prostredím Citrix Xenapp 7

áno

kompatibilné so systémom MyQ

áno

3. Zariadenie napr. Kyocera DF-7120
kompatibilného k zariadeniu č. 1

+

AK-7110

alebo

lepší

Min.
Prenájom zariadení - finisher (zariadenie typu 3)
kompatibilný k zariadeniu typu 1

ks

Max.

(finisher)

presne
1

spinkovanie
zásobník na papier A4 - počet listov spolu

ekvivalent

áno
ks

1000

kompatibilita so zariadením typu 1

áno

kompatibilné so systémom MyQ

áno

4. Dodávka licencií pre terminálové zariadenia Kyocera Embeded Terminal v počte 2 ks
dodávka licencií pre terminálové zariadenia Kyocera
Embeded Terminal

ks

2

tlačové ovládače kompatibilné a certifikované s platformou
MS Windows Server 2019

áno

tlačové ovládače kompatibilné a certifikované s terminálovým
prostredím Citrix Xenapp 7

áno

kompatibilné so systémom MyQ

áno

kompatibilita so zariadením typu 1

áno

Ďalšie podmienky predloženia ponuky:
1. Požaduje sa predloženie cenovej ponuky bez a s DPH, predstavujúcej cenu za jednorazové dodanie
dvoch licencií Kyocera Embeded Terminal a prenájom 11 zariadení (sedem zariadení typu 1, tri
zariadenia typu 2 a jedno zariadenia typu3, na 48 mesiacov, vypočítanej podľa vzorca:
2 * cena za licenciu Kyocera Embeded Terminal +
7 * (48 x mesačný nájom za zariadenie typu 1) +
3 * (48 x mesačný nájom za zariadenie typu 2) +
1 * (48 x mesačný nájom za zariadenie typu 3) +
7 * (cena za predpokladaný počet výtlačkov A4_BW_A za 48 mesiacov + cena za predpokladaný počet
výtlačkov A4_COL_A za 48 mesiacov) +
3 * (cena za predpokladaný počet výtlačkov A4_BW_B za 48 mesiacov) +
kde:
A4_BW_A je cena výtlačku / kópie za čiernobielu A4
A4_COL_A je cena výtlačku / kópie za farebnú A4 pre zariadenie typu A,
A4_BW_B je cena výtlačku / kópie za čiernobielu A4
Príklad:
2 * 200 +
7 * (48 * 62,50) +
3 * (48 * 40) +
1 * (48 * 20) +
7 * (48 * 4000 * 0,006 + 48 * 1000 * 0,012) +
3 * (48 * 5000 * 0,006)
=
400 +
21 000 +
5 760 +
960 +
12 096
4320
= 44 266 € bez DPH = 53 119,2 € s DPH

pre

zariadenie

typu

1

pre

zariadenie

typu

2

+

2. Požaduje sa predloženie cenovej ponuky obsahujúcej vyplnenú tabuľku Kalkulácia.xlsx, v prílohe s
uvedením podrobných jednotkových cien platných počas doby trvania zmluvy, prospekty, ako aj
kompletnú technickú špecifikáciu tovaru. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich
odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie technickej špecifikácie.
3. Požaduje sa v cene prenájmu zariadenia poskytovanie potrebných náhradných dielov, dodávanie
potrebného spotrebného materiálu, prevádzkový servis, cestovné, amortizácia zariadenia, poistenie
vzťahujúce sa na náhle poškodenie alebo zničenie stroja náhodnou alebo živelnou udalosťou
a odcudzením. V cene nie je započítaný xerografický papier, kramličky do zošívačky a služby
spojené s prepojením na počítačovú sieť.
4. Do celkovej ceny sú započítané náklady za kúpu licencií Kyocera Embeded Terminal a za prenájmy
zariadení na 48 mesiacov, celkové náklady za vyhotovené výtlačky pri stanovenom predpokladanom
množstve, cena servisu a služieb súvisiacich s prevádzkou zariadenia a dodávka náhradných dielov a
spotrebného materiálu.
5. Požaduje sa dodanie zariadení 100% kompatibilných s Kyocera Embeded Terminal a 100%
kompatibilných so softvérom MYQ.
6. Požaduje sa prenájom nových a nepoužitých zariadení.
7. Dodávanie náhradných tonerových náplní raz týždenne, vykonávanie servisu odborne
kvalifikovanými osobami, nástup servisného technika na servisnú opravu v mieste sídla
objednávateľa najneskôr do 24 pracovných hodín od nahlásenia poruchy dodávateľovi, odstránenie
vád/porúch najneskôr do 24 hodín od nástupu servisného technika na servisnú opravu, odstránenie
vád/porúch najneskôr do 5 pracovných dní od nástupu servisného technika na servisnú opravu v
prípade potreby dodania náhradných dielov potrebných pre uvedenie tovaru do prevádzky, v
prípade, ak dodávateľ nie je z objektívnych príčin schopný odstrániť vadu/poruchu v požadovanom
termíne, je povinný objednávateľovi vypožičať plne funkčný náhradný tovar (identický), a to počas
celej doby trvania opravy tovaru, najneskôr do 24 hodín od uplynutia termínu na opravu, dodávateľ
znáša všetky náklady spojené s odstránením vady/poruchy počas záručnej doby (napr. dopravné
náklady, náhradné diely.
8. Dodávateľ zabezpečí podľa požiadaviek nájomcu spotrebný materiál - toner a náhradné diely,
prevádzkový servis a pravidelné prehliadky stroja podľa potreby. Všetky diely vymenené počas
trvania prenájmu sú majetkom dodávateľa.
9. Predložené jednotkové ceny za mesačný prenájom zariadení a za vyhotovenie výtlačkov sú
maximálne, záväzné počas platnosti zmluvy.
10. Objednávateľ nie je povinný vyhotoviť stanovené predpokladané množstvá výtlačkov a ani vyčerpať
celkovú cenu predmetu zákazky.
11. Požaduje sa predloženie návrhu nájomnej zmluvy na dobu 48 mesiacov.
12. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby počas celej dĺžky trvania zmluvy, t.j. na 48 mesiacov,
resp. do vyčerpania finančného limitu zmluvy.
13. Dodávateľ zaškolí 2 osoby, ktoré určí nájomca, zodpovedne za obsluhu a prevádzku zariadenia.

14. Platby za plnenie predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať po dodaní a nainštalovaní prenajatého
zariadenia objednávateľovi v mesačnom intervale a to na základe dodávateľom vystavených faktúr
za čiastočné plnenie doručených objednávateľovi, pričom súčasťou faktúry bude aj preberací
protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich
jednotkových cien.
15. Mesačná fakturácia zahŕňa cenu za mesačný prenájom zariadenia a mesačné náklady za skutočný
počet vyhotovených výtlačkov. Platby za vyhotovené strany sa budú realizovať na základe skutočne
vyhotoveného počtu strán v mesačnom intervale.
16. Požaduje sa splatnosť faktúry 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Obhliadka : Verejný obstarávateľ poskytuje možnosť prípadnej obhliadky miesta plnenia za účelom
overenia a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky
spojené s obhliadkou znáša výlučne záujemca, resp. uchádzač. Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť
minimálne 1 pracovný deň vopred do 15:00 hod. u kontaktných osôb verejného obstarávateľa, ktoré sú
uvedené v tejto výzve , a to odborný garant Mgr Miroslav Blaško ( technické otázky) a Ing. Ľubica
Gajdošová ( verejné obstarávanie). Osoby sú povinné preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 v súlade so
Základnými opatreniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácií v regióne (Covid Automat).
Odborný garant za OI:
Mgr. Miroslav Blaško, e-mail: miroslav.blasko@indprop.gov.sk, tel.: 048/4300 289
Komunikácia : otázky na vysvetlenie podmienok výzvy zasielajte na e mailovú adresu odborného garanta za
OI v termíne do 4.3.2021 do 13,00 hod. Na tieto otázky bude úrad/garant obratom odpovedať. E mailová
komunikácia ohľadom otázok k podmienkam výzvy bude súčasťou spisu verejného obstarávania.
Predpokladaná hodnota zákazky:
47 615,55 € bez DPH
Je určená prieskumom trhu a aritmetickým priemerom cien získaných ponúk za účelom určenia a zvolenia
postupu verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako
predpokladaná hodnota zákazky.

Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia -§ 32 ZoVO:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
ZoVO., a to sú:
§32 Ods 1 písm. e) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu,
§32 ods 1 písmeno f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk
alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so
zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) ZoVO.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.
a) Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia –§ 33 ZoVO Nevyžaduje sa.
b) Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej
a odbornej spôsobilosti -§ 34 ZoVO ods 1 písm. m) požaduje sa predloženie certifikátov alebo
potvrdení s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy
vzťahujúce sa na tovar,
Ak uchádzač nepredloží doklady v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút
vysvetlenia/doplnenia v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka zaradená do vyhodnotenia.
Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky na ponuku spojenú s prípravou a predložením ponuky
znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku verejného obstarávateľa.
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH
Platca/neplatca DPH:
1.
a)
b)
c)

Ak je záujemca platcom DPH, navrhovanú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:
Navrhovaná cena v eur bez DPH
Sadza DPH v percentách a jej výška v eur
Navrhovaná cena s DPH

2. Ak záujemca nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú cenu celkom za celú zákazku a súčasne na
túto skutočnosť v ponuke verejného obstarávateľa upozorní.
Obsah ponuky:
1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH.
2. Vyplnenú tabuľku Kalkulácia.xlsx, s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas doby
trvania zmluvy,
3. Prospekty, ako aj kompletnú technickú špecifikáciu tovaru. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť
dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie technickej špecifikácie.
4. Návrh nájomnej zmluvy na obdobie 48 mesiacov s určením kontaktných osôb dodávateľa.
Vyhodnotenie ponúk:
1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria
umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a
požiadaviek na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.
2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
3. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu v lehote stanovenej verejným obstarávateľom,
verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola zaradená medzi hodnotené

ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom mieste v poradí uchádzačov
a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
Výzve na predloženie cenovej ponuky;
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené;
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
• nebola predložená ani jedna ponuka
Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky ( ponuka bude zabezpečená heslom) , alebo doručiť na adresu
ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Prenájom tlačových
zariadení pre Úrad priemyselného vlastníctva SR "
Kontaktná e-mailová adresa: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk
Termín predloženia:
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 8.3.2021 o 10:00 hod.
Výsledok verejného obstarávania a)Zmluva/rámcová dohoda b)písomná objednávka
Oznámenie o výsledku:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou.
V Banskej Bystrici, 26.02.2021
Ing. Ľubica Gajdošová, v.r.

