
   MESTO SENEC 
  
 
 
 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
 

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie služieb 
s názvom 

 
,,Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky 

značky KONICA MINOLTA na 24 mesiacov vrátane dodania náhradných dielov a 
spotrebného materiálu.“ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Senec  

Sídlo:   Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
Zastúpený:  Ing. Dušan Badinský, primátor 
IČO:   00 305 065 
DIČ:   2020662237 
 
Kontaktná osoba pre predmet zákazky: 
Meno a priezvisko: Bc. Štefan Pap 
Telefón:  02/20 205 224 
e-mail:   paps@senec.sk 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Spevár 
Telefón:  02/20 205 116 
e-mail:   spevarp@senec.sk 
 

2. Typ zmluvy: 
  Zmluva uzatvorená podľa §269 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

       (ďalej len ,,zmluva“) 
  

3. Miesto a termín dodania/realizácie predmetu zákazky: 
3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
3.2 Termín dodania predmetu zákazky: 01.03. 2019 
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4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
4.1 Predmetom zákazky je pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a          

kancelárskej techniky značky KONICA MINOLTA na 24 mesiacov vrátane dodania 
náhradných dielov a spotrebného materiálu, zahrnutého v cene za jeden výstup (výtlačok) 
formátu A4. (Zoznam zariadení a aktuálny počet výstupov multifunkčných zariadení je v 
prílohe č. 1 tejto výzvy). 

4.2 Obstarávateľ požaduje do ceny zahrnúť náhradné diely, spotrebný materiál, prácu technika v 
mieste inštalácie zariadenia, dopravné, cestovné a všetky náklady súvisiace so servisom a 
údržbou uvedených multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky. 

4.3 Hlásenie servisu prostredníctvom dohľadového softvéru, automatický odpočet počítadiel,             
automatické zásobovanie spotrebným materiálom, proaktívny servis a monitoring. 

4.4 Zabezpečenie linky pomoci v pracovné dni v čase od 7:00 do 16:00 h. 
4.5 Zabezpečenie dispečerského strediska na nahlasovanie porúch v Po - Pi v čase od 7:00 h. do             

16:00 h 
a) Servisný zásah do: (1) jednej pracovnej hodiny (alebo neskôr po dohode objednávateľom)  

po nahlásení poruchy na dispečerské pracovisko. 
b) Čas opravy do: (8) osem pracovných hodín.  
c) Náhradné zariadenie do: (24) dvadsaťštyri pracovných hodín. 
d) aby sa za stranu považovala kópia alebo výtlačok zariadenia formátu A4, strana formátu A3 

sa počítala ako dve strany formátu A4,strana formátu A5 sa počítala ako strana formátu A4. 
 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný kód: 
50313100-3 - Opravy fotokopírovacích strojov 
50313200-4 - Údržba fotokopírovacích strojov 

 
6. Možnosť rozdelenia zákazky: 

Zákazku nemožno rozdeliť. 
 

7. Variantné riešenie: 
 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 
 

8. Jazyk: 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a tiež proces verejného obstarávania bude 
realizovaný v slovenskom jazyku. 
 

9.  Termín, miesto predloženia ponúk a lehota viazanosti ponúk:  
9.1 Lehota na predloženie ponúk je do 27.02.2018 do 13:00 hod.  
9.2 Ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzavretých obálkach s uvedením názvu a sídla 

verejného obstarávateľa a obchodného mena/názvu a sídla/miesta podnikania uchádzača 
a s označením hesla obstarávateľa a obchodného mena/názvu a sídla/miesta podnikania 
uchádzača a s označením hesla ,, SÚŤAŽ - ,, Pozáručný servis multifunkčných zariadení 
kopírovacej a kancelárskej techniky na 24 mesiacov vrátane dodania náhradných dielov a 
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spotrebného materiálu“ – NEOTVÁRAŤ“ poštou, alebo  osobne na adresu sídla verejného 
obstarávateľa uvedenú v bode 1. Tejto výzvy taktiež v uzatvorenej obálke, pričom 
rozhodujúci je dátum a čas na prezenčnej pečiatke, alebo e-mailom na e-mailovú adresu 
kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto výzvy. 

9.3 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov / Doba trvania Zmluvy sa predlžuje vždy o ďalších 
12 mesiacov, pokiaľ niektorá zo strán informuje druhú stranu o tom, že nemá záujem na 
predĺžení a túto písomnú informáciu doručí druhej strane najmenej 30 dní pred vypršaním 
doby trvania Zmluvy. 

9.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené 
verejnému obstarávateľovi sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
verejného obstarávania. 

 

10.  Cena: 
10.1. Ponuky sa predkladajú na celý predmet zákazky s uvedením ceny v eurách bez DPH, ceny 

v eurách vrátane DPH a informáciou, či je uchádzač platiteľom DPH. 
10.2. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán 

podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
10.3. Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnutné pre 

riadne splnenie predmetu zákazky. 
 

11. Návrh zmluvy: 
      Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 

 
12.  Podmienky financovania: 
12.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou  

bezhotovostného platobného styku. 
12.2 Preddavky nebudú úspešnému uchádzačovi poskytnuté. 
12.3 Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Podmienky účasti a doklady požadované verejným obstarávateľom: 
      Uchádzač musí preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením: 

a) Že je autorizovaným predajným a servisným partnerom zn. KONICA MINOLTA.  
b) Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce obdobie min päť rokov, plnil zmluvy 

rovnakého alebo podobného charakteru predložením. 
c) Uchádzač priloží zoznam Referencií  
d) Doklad, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať predmet zákazky ( Výpis z Obchodného registra 

SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú 
kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného 
uchádzača a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. 

e) Uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy. Pri vypĺňaní prílohy č. 2 tejto výzvy 
uchádzač musí vychádzať zo samotnej výzvy. Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať 
všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. Uchádzač nesmie pozmeniť formu prílohy 
č. 2, s výnimkou vyplnenia žltou a červenou farbou zvýraznených políčok. 
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14. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH 
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov neuzatvorí Zmluvu do 28.02.2019 na  

 predmet zákazky alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania,  
 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom,  
 ktorý sa umiestnil pri vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší   
 v poradí. 

 
 
 
 

V Senci dňa    22.2.2019 
 
 

„podpísané“ 
                                                           ............................................. 
                                                              Ing. Dušan Badinský 
                                                              primátor Mesta Senec 
 
 
 
 
 
 

 
Prílohy:   
Príloha č. 1 – Zoznam multifunkčných zariadení vrátane aktuálneho stavu výstupov  
Príloha č. 2 – Vzor cenovej ponuky 
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Príloha č. 1: Zoznam multifunkčných zariadení vrátane aktuálneho stavu výstupov 
 
Tabuľka č.1 

Zariadenie  počet výstupov k 31.1.2019 

   čiernobiele  farebné  SPOLU 

bizhub 222  293622     293622 

bizhub 211  408314     408314 

bizhub C258  148997  61183  210180 

bizhub C224e  272652  218726  491378 

bizhub C220  361553  215717  577270 

bizhub C220  312179  124830  437009 

bizhub 215  67696     67696 

bizhub 210  463165     463165 

bizhub 211  363 125     363125 

bizhub C220  242654  124038  366692 

bizhub C220  344474  91070  435544 

bizhub C224e  89512  136785a   226297 

bizhub C224e  165942  64588  230530 

bizhub C3351  5064  2826  7890 

bizhub C3351  6267  2463  8730 

bizhub C224  127979  56839  184818 

 
Tabuľka č.2 

*Predpokladaný počet vyhotovených výstupov na zariadeniach za 24 mesiacov 

   čiernobiele  farebné 

Farebné zariadenia  601000  434000 

Čiernobiele zariadenia   135000   
 
*Uvedený počet je predpoklad vyhotovených výstupov na základe analýzy sledovania za posledných 
24 mesiacov. 
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Príloha č. 2 Vzor cenovej ponuky 
Návrh na plnenie kritérií 

 
Názov zákazky:  

Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky 
značky KONICA MINOLTA na 24 mesiacov vrátane dodania náhradných dielov a 

spotrebného materiálu. 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača:  
Názov uchádzača:        
Sídlo uchádzača:          
IČO uchádzača:             
E-mail kont. osoby:      
Telefón kont. osoby: 
 

  
Popis položky 

(služba) 
Cena v € bez 

DPH  

 
 
 
 

Predpokladaný 
počet 

vyhotovených 
výstupov na 
zariadeniach 

za 24 mesiacov 

Cena v € bez 
DPH  

Výška DPH  
Celková 

(konečná)  

  
za  jeden 
výstup 

obstarávania 

 
za celý 

predmet 
obstarávania 

za celý 
predmet 

obstarávania 
pri sadzbe 

20%  

cena v € 
s DPH 

Multifunkčné zariadenie - farebné  

1) 

Farebná strana 
(formát A4) 
cena za výstup 
podľa prílohy 
č.1, tabuľka 
č.2. 

 
 

 
0,00 € 

 
 
 

434000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2) 

Čiernobiela 
strana (formát 
A4) cena za 
výstup podľa 
prílohy č.1, 
tabuľka č.2. 

 
 
 

0,00 € 
 
 

 

 
 
 

601000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Multifunkčné zariadenie – čiernobiele  

3) 

Čiernobiela 
strana (formát 
A4) cena za 
výstup podľa 
prílohy č.1, 
tabuľka č.2. 

 
 
 

0,00 € 
 

 

 
 
 

135000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CENA 
CELKOM 

  
0,00 € 0,00 € 

 
0,00 €  

 
CENA ZA KAŽDÚ POLOŽKU PREDMETU OBSTARÁVANIA MUSÍ BYŤ NENULOVÁ 
A NESMIE MAŤ ZÁPORNÚ HODNOTU! 
Do ceny za servis a údržbu žiadame zahrnúť opotrebiteľné a neopotrebiteľné náhradné diely, 
spotrebný materiál,  prácu technika v mieste inštalácie zariadenia, dopravné, cestovné a všetky náklady 
súvisiace so servisom a údržbou multifunkčného zariadenia. 
 

Vyplnené dňa:  

 
 
 
 
 
 
 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno 
priezvisko štatutárneho zástupcu 

uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch 
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