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VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky: 

 

„Farebné laserové multifunkčné zariadenie“ 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a  § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa:         

 Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07  Bratislava 

Adresa sídla/miesta podnikania: Vazovova 6 , 811 07, Bratislava 

IČO: 17337046 

Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Makó 

tel. č.: 0911 707 807 

e-mail: ladislav.mako2@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.vazka.sk 

 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

 

„Farebné laserové multifunkčné zariadenie“ 
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3. Opis požiadaviek na zákazku: 

1 ks Farebné laserové multifunkčné zariadenie (tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne 

odosielanie) formát A3 aj A4 

 

Špecifikácia zákazky: 

3.1.Technické vlastnosti 

  

Technické vlastnosti Hodnota/ Charakteristika 

Rýchlosť tlače mi. ČB/Farebne 30/30 str./min. (A4), 

min.15/15 str./min. (A3), min. 

30/30str./min.(A4R), min. 20/20 

str./min.(A5R)  

Rozlíšenie tlače 1 200 dpi x 1 200 dpi 

Automatická obojstranná tlač, 

dvojpriechodový podávač listov, vnútorný 

finišér, vnútorná dvojcestná priehradka 

finišéra  

áno 

Zásobník papiera na 2 x 550 listov papiera A4/A3, bočné 

podávanie na 100 listov  

Tlačový jazyk UFRI (štandard), PCL5e/6 (štandard), 

Adobe PostScript Level 3 

Farebné skenovanie s odosielaním na email, 

SMB, FTP a ukladaním na USB zariadenie 

áno 

DPI farebného skeneru Podpora DPI – 600x600, 400x400, 300x300, 

200x400, 200x200, 200x100i, 150x150, 

100x100 

Oddeľovanie výtlačkov, rohové a dvojité 

zošívanie listov, podpora bezsponkového 

zošívania  

áno 

Konektivita/rozohrania pre pripojenie Sieť - štandardne: 1000Base-T/100Base-

TX/10Base-T, 

Wireless LAN (IEEE 802.11 

b/g/n);Štandardne: 1× USB 2.0 

(hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské) 
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Komunikačné štandardy E-mail (SMPT, POP3, IMAP) / internetový 

FAX (SMTP), 

SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštovná 

schránka 

UFRII: Windows XP/Vista/7/8/8.1 a 

novší/Server 2003/Server 2008 

Kompatibilita s operačnými systémami 

R2/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 

alebo novší)PCL: Windows 

XP/Vista/7/8/8.1 a novší/Server 2003/Server 

2008 R2/Server 2012 

R2PS 3: Windows XP/Vista/7/8/8.1 a 

novší/Server 2003/Server 2008 

R2/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 

alebo novší) 

Kompatibilita s operačnými systémami 

Užívateľské rozhranie v slovenčine áno 

Príslušenstvo štartovacia sada tonerov 

 

3.2.Osobitné požiadavky na plnenie: 
 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia. 

Vrátane zaškolenia na obsluhu multifunkčného zariadenia. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie 

ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. 

Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie 

predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom objednávateľa. 

Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar 

je nový, nevystavovaný, nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám 

verejného obstarávateľa. 

Záruka min. 24 mesiacov. 
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Dodávateľ je povinný dodať verejnému obstarávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a 

dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, 

uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovaru či 

dohodnutej Špecifikácie. 

Verejný obstarávateľ požaduje tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby 

nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do 

momentu prevzatia Tovaru verejným obstarávateľom. 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v opisnom 

formulári sa bude považovať porušenie podmienok a Objednávateľ má právo odstúpiť od 

objednávky. 

 

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť: 

Farebné laserové multifunkčné zariadenie (tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne 

odosielanie) formát A3 aj A4 podľa špecifikácie zákazky 

        Požadované množstvo : 1 ks  

 

4. Miesto dodania zákazky:        

 Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07  Bratislava 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 465,83 € bez DPH 

 

6. Termín dodania: do 28.02.2020 

 

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Operačný program 

Ľudské zdroje. Názov projektu : „Moderný Vazkár všestranne gramotný!“  

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. 

 

Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. 
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8. Druh Všeobecných zmluvných podmienok :  

Objednávka 

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

 

10. Lehota na predloženie cenových ponúk: 

do 18.02.2020 do 12,00 hod. 

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne 

na adresu verejného obstarávateľa. Označenie:  

„Súťaž-neotvárať-  

„Farebné laserové multifunkčné zariadenie“ 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu  v EUR bez DPH a s DPH.    

 

11. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť s uvedením dôvodu 

a oboznámením uchádzačov. 

 

 

V Bratislave, dňa 10.02.2020 

 

 

 

 

  
 

       PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. 

        riaditeľka školy 

 

 


