
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

           V Bratislave 12.02.2018

           3905/2019/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Tlačové služby úradu - prenájom kopírovacích strojov,, zákazka s nízkou

hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská  časť Bratislava  –  Nové  Mesto  ako  verejný  obstarávateľ v  zmysle  §  7  ods.  1  písm.  b)  Zákona  č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO: 00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800347007/5600

Kontaktná osoba: Bc. Richard Klein 02/49 253 200

2. Typ zmluvy: Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby, Zmluva  – 1 rok
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3. Opis  predmetu zákazky:

         Predmetom zákazky je dodanie a prenájom 8 kusov (samostatne stojace) multifunkčných zariadení

         (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.

         Základná špecifikácia Multifunkčného zariadenia (MFZ) – minimálne požiadavky

         (samostatne stojacie)

Tlač
veľkosť tlače A4 : voliteľná od 92 x 148mm do 216 x 356mm
veľkosť tlače A3 :  voliteľná od 100 x 140 mm do 320 x 457mm
tlač obálok čiernobiela
podporovaná veľkosť obálok:  C6, C5, C4
                                                      324 mm x 229 mm
                                                       229 mm x 162 mm
                                                       220 mm x 110 mm
                                                      176 mm x 125 mm
                                                      162 mm x 114 mm
rozlíšenie: čítanie 600 dpi, kopírovanie 600 dpi, tlač 600 - 1200 dpi
pri multifunkčných zariadeniach (MFZ): MFZ 1 až MFZ 7 - rýchlosť kopírovania /tlače (ČB, farebne)  pre  A4
min 50 str./min. a A3 min 14 str./min.
pri multifunkčnom zariadení (MFZ): MFZ 8 - rýchlosť kopírovania /tlače (ČB)  pre  A4 min 70 str./min. a A3
min 20 str./min.
Výstup prvej strany z režimu pripravená: 12sec.
zväčšenie: 25-400%
duplexná tlač
hmotnosť papiera: 60-250g/m2
kapacita zásobníka:                          min 2500 listov A4
                                                             min   500 listov A3
pri multifunkčných zariadeniach (MFZ): MFZ 1 až MFZ 7 požadujeme min 3 zásobníky na A4 a min 1
zásobník na A3
RAM: 1 GB
pevný disk: 80GB
max. mesačná záťaž pri jednotlivých typoch – viď tabuľka MFZ 1 až 8
napájanie: 220-240V 50/60 Hz
rozhranie: Ethernet (1000Base /100Base), USB
možnosť tlače z USB kľúča
Sieťový protokol: TCP/IP, podpora protokolu IPv4/IPv6
Kopírovanie
Zo skla, z podávača
DPI 300 – 600
Zväčšovanie, zmenšovanie 25% - 400%
Obojstranné kopírovanie
Skenovanie
farby 8-24bit
Skenovanie do:                e-mailu (100 adries)
                                           uloženie na lokálny HD
                                           uloženie na sieťový disk
obojstranné skenovanie
skenovanie cez sklo (jednotlivé skenovanie)
skenovanie cez podávač (hromadné skenovanie)
rýchlosť skenovania :                     A4, 300 DPI 30 obr./min
formáty: TIFF, JPEG, PDF (s možnosťami kompresie/optimalizácie)
OCR pre PDF: Slovak
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Zabezpečenie tlače - PIN overenie užívateľa, možnosť na rozšírenie na ID karty
Iné požiadavky
užívateľské ovládanie: Slovenčina/Čeština
Centrálny monitoring užívateľa s automatickým odpočtom počítadiel a dodávkami spotrebného materiálu
a servisných hlásení na e-mailovú adresu
kompatibilita s OS, Win7, Win8, Win10, server 2008/2012, Mac OS, Linux

        V cene prenájmu resp. kópií/ výtlačkov:

· MFZ a prídavných zariadení

· Zaškolenie obslužného personálu

· Dodanie originálneho spotrebného materiálu a náhradných dielov na vyžiadanie

(kancelársky papier, tonery)

· Dopravné náklady

· Kompletné zabezpečenie servisných služieb

· Profylaktika zariadenia

· Všetky opravy porúch do 48 hod., poprípade prednostný zásah do 6 hodín

· Výmena neopraviteľného zariadenia do 3 pracovných dní

· Záruka počas trvania zmluvy

         Vyúčtovanie skutočne zhotovených kópií/výtlačkov sa uskutoční na základe odpočtu podľa stavu

         počítadla vyhotovených kópií/výtlačkov a faktúra vystavená prenajímateľom sa bude uhrádzať

         v pravidelných platbách za obdobie jedného kalendárneho mesiaca trvania nájmu spätne.

         Víťazom sa stane ten, kto predloží najmenší súčet cien ( súčet položiek MFZ 1 – MFZ 8 ) vrátane

         všetkých nákladov spojených s poskytovaním služby, t.j. administratívnych nákladov a dopravy.

         Tlačové služby sa budú vykonávať na základe čiastkových písomných objednávok verejného

         obstarávateľa až do vyčerpania finančných prostriedkov.

         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  objednať aj jednotlivé položky samostatne, podľa sumy,

         ktorá bola nacenená uchádzačom.

S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o nájme zariadenia na dobu určitú
           v trvaní 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, resp. do vyčerpania
           sumy vo výške 18.000 € vrátane DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

 Tabuľka č.2: Vyplniť typ zariadenia a cenu jednej vytlačenej strany
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Položka
Typ

zariadenia Typ tlače

Cena jednej
vytlačenej strany

bez DPH

Predpokladaný počet strán
za 1 mesiac za všetky

zariadenia

Celková cena za
predpokladaný počet strán

za 1 mesiac s DPH

A4 BW 30000

A4 color 10000

A3 BW 2500
MFZ 1  až

MFZ 7

A4 color 1600

A4 BW 3700
MFZ 8

A3 BW 780

suma spolu za jeden mesiac bez DPH
suma spolu za jeden mesiac s DPH
suma za jeden rok bez DPH
suma za jeden rok s DPH

 4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 15 000,00 €

 5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Tlačové služby – prenájom MFZ (2019),,

            Kontaktná osoba: Bc. Richard Klein ( 02/49 253 200 )

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 19.02.2019 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti podľa ZoNZ

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

(dlžník)  podľa § 261 ods.  3  a  5 povinný splniť peňažný záväzok z  dodania  tovaru alebo poskytnutia

služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho

plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: MÚ MČ Bratislava Nové Mesto, Junácka č.1

Lehota plnenia: podľa Zmluvy o nájme zariadenia

na dobu určitú v trvaní 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti nájomnej

                                   zmluvy, resp. do vyčerpania sumy vo výške 18.000 € vrátane DPH, podľa toho ktorá

                                   skutočnosť  nastane skôr.
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8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží názov, adresu sídla a IČO za účelom overenia tejto skutočnosti v príslušných

registroch

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


