ZsNH – Manažment tlačových služieb

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zákon“) s názvom predmetu:

Manažment tlačových služieb

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Barbora Glembová
E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
Tel.: 02/208 56 247
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opis predmetu zákazky:
Vytvorenie systémového riešenia pre zabezpečenie a manažment tlače.
Verejný Obstarávateľ požaduje vytvorenie systémového riešenia pre zabezpečenie tlače
a tlačených dokumentov.
Zabezpečením tlače sa rozumie implementácia bezpečnosti tlačených alebo
skenovaných dokumentov.
Požiadavky verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ požaduje vytvorenie systému pre zabezpečenú tlač na svojich existujúcich
zariadeniach, kompatibilných s požadovaným softvérom (detailný zoznam zariadení, viď
príloha č. 2) prostredníctvom dodávky čítačiek kariet/čipov.
Súčasťou dodávky riešenia je aj dodanie nových multifunkčných zariadení,
nahrádzajúcich nekompatibilné zariadenia verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie softvéru pre zabezpečenie tlače, ktorý bude
kompatibilný s existujúcimi zariadeniami a zároveň novými zariadeniami dodávanými
v rámci tohto verejného obstarávania. Softvér musí spĺňať požiadavky verejného
obstarávateľa uvedené v tabuľke, viď príloha č. 1.
Požaduje sa vytvorenie centrálneho manažmentu zariadení vrátane dodania potrebných
licencií. Plnenie predmetu zmluvy musí byť vykonané tak, aby nedošlo k prerušeniu
existujúcich prevádzkových procesov verejného obstarávateľa.
Miesto poskytovania služieb:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava - všetky
pracoviská úradu (Príloha č.2)
Lehota poskytovania služieb:
Čiastkové plnenie na základe písomnej objednávky do 10 kalendárnych týždňov odo
dňa doručenia objednávky dodávateľovi a následne 12 mesačná podpora.
Predpokladaná hodnota zákazky: 53 657,50 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Hlavný kód CPV:
48970000-8 Softvérový balík na tlač
30232110-8 Laserové tlačiarne
50323000-5 Údržba a opravy periférnych zariadení počítačov
79810000-5 Tlačiarenské služby
48773000-7 Obslužné programy na tlač
Druh zákazky:
Tovar/Služba
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9.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Čiastkové plnenie na základe objednávky.

10.

Komunikácia:
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,
prostredníctvom e-mailu. Verejný obstarávateľ určuje adresu na e-mailovú komunikáciu:
barbora.glembova@udzs-sk.sk.
Spôsob určenia ceny:
Cena za dodanie tovaru a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s dodaním tovaru a poskytovaním služieb.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná cena v EUR bez DPH,
- navrhovaná cena v EUR s DPH.
Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ
DPH“).
Uchádzač ďalej vyplní Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.

11.

12.
13.

Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii:
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje.
Elektronická aukcia sa nepoužije.

14.

Financovanie predmetu zákazky:
Vlastné zdroje.

15.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: Uchádzač musí disponovať s oprávnením poskytovať predmetné
služby (napr. podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.) Verejný
obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz.
Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta
podnikania, alebo obvyklého pobytu.

16.

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť platné ISO certifikáty vystavené
certifikačnou autoritou na úrovni STN EN ISO 9001- Systém manažérstva kvality
(poskytovanie servisných služieb informačných technológií, nákup a predaj tovaru a
služieb informačných technológií), STN ISO 20000 - Systém riadenia pri poskytovaní IT
služieb (outsourcing koncových zariadení, outsourcing serverov, outsourcing sieťovej
infraštruktúry, outsourcing helpdesku) a STN ISO 27001- Systém manažmentu
bezpečnosti informácií (dodávka a prevádzka IT infraštruktúry pre zákazníkov). Všetky
certifikáty musia byť vydané a potvrdené uznanými certifikačnými autoritami.
Obsah ponuky:
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
- Uchádzač ocení a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 3.
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa
Prílohy č. 4.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 5.
- Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 6
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17.

18.

Miesto predloženia/ doručenia ponuky:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, alebo
e-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Barbora Glembová
Lehota na predloženie ponuky:
10.12.2021 čas: 11:00 hod.

19.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 20.02.2022

20.

Podmienky na otváranie ponúk:
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.

21.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj
identifikáciu úspešného uchádzača.

22.

Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak
- žiadny uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nebola doručená žiadna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným
obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny
v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
Doplňujúce informácie:
- Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje.
- Uchádzač predkladá ponuku e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Ponuka sa
predkladá v štátnom jazyku.
V prípade doručenia ponuky e-mailom: uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi
cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané
štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s
odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako
príloha/y mailu vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ doporučuje uvedenú prílohu/y
zaheslovať a sprístupniť zaslané súbory (napr. zaslaním mailu s prístupovým heslom
súboru alebo súborov) presne v termíne a v čase určenom na predkladanie ponúk.
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne: uchádzač predkladá
verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v listinnej
podobe, originály podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na
konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, doručené v lehote na predkladanie
ponúk. Ponuka bude vložená do obálky, na obálke bude uvedená adresa uchádzača,
adresa verejného obstarávateľa a heslo: „Manažment tlačových služieb“.
- Verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku.
Úspešný uchádzač musí byť zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora
v prípade, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov, v opačnom prípade predkladá Čestné vyhlásenie, že nespĺňa
povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora.

23.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia zákazky
Príloha č. 2 – Zoznam zariadení a miest pre poskytnutie služieb
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 4 – Obchodné podmienky (samostatná príloha)
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 6 - Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 7 - Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
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V Bratislave dňa 02.12.2021
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M, v. r.
......................................................................
predsedníčka úradu
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Príloha č. 1
Špecifikácia
Technické vlastnosti
K položke č. 1 – softvér pre zabezpečenú
tlač
Licencia systému zabezpečenej tlače
Funkcia softvéru:
Funkcia softvéru:
Funkcia softvéru:

Funkcia softvéru:

Funkcia softvéru:

Funkcia softvéru:

Externý a interný terminál

Funkcia softvéru:
Funkcia softvéru:

Funkcia softvéru:

Funkcia softvéru:
Funkcia softvéru:

Funkcia softvéru:
Funkcia softvéru:

Hodnota / charakteristika
licencie aplikácie na správu tlače, skenovania,
document workflow, kreditného a projektového
účtovania pre nelimitovaný počet zariadení
podpora tlače Windows, Linux, MacOS
možnosť pripojenia zariadenia do tlačového
systému cez embedded terminál s
funkcionalitou zabezpečenej tlače
automatická inštalácia tlač. ovládačov,
vzdialená správa zariadení, tlačové pravidlá,
oprávnenia a kvóty, skenovanie do osobného
sieťového priečinka
centralizovaná správa užívateľov, generovanie
reportov tlače a využívania zariadení,
identifikácia užívateľov na zariadeniach,
podpora LDAP
identifikácia úkonov na zariadeniach čipom,
konfigurácia menu multifunkčných zariadení,
tlač až po priložení čipu, moduly mobilná tlač a
správa skenovania
možnosť analýzy tlačovej úlohy cez
integrovaný/externý terminál: počet strán,
použitie farby, veľkosť papiera, duplex, počet
kópií
unikátny terminál umožňujúci využívať pokročilé
funkcie, zabezpečené kopírovanie a tlač,
presné účtovanie kopírovaných úloh,
zabezpečené skenovanie alebo follow me tlač
možnosť vytvorenia skenovacieho profilu do
emailu s možnosťou doplnenia: emailovej
adresy, predmetu a zmeny názvu prílohy
možnosť zmeny parametrov tlačovej úlohy cez
integrovaný/externý terminál: počet kópií,
duplex, mono, voliteľne náhľad tlačovej úlohy všetky strany
offline prihlásenie - prihlásenie na terminál a
tlač lokálne zaradených úloh, kopírovanie alebo
skenovanie do USB v prípade výpadku spojenia
so serverom
politika PIN-ov a hesiel: možnosť definovať
dĺžku PIN-u pre prístup (viac ako 4 miestny).
preskočenie prázdnych strán, priebežné
skenovania, oddelený sken, možnosť zvoliť ešte
pred prihlásením tlač všetkých úloh alebo len
vybraných úloh
možnosť anonymizácie užívateľských účtov
vytváranie skenovacích profilov s možnosťou
zmeny parametrov: rozlíšenie, farba-mono,
duplex, sýtosť, formát, zmiešané veľkosti
originálu, pôvodný obraz (foto, text)
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Funkcia softvéru:
Ďalšie funkcie:

Ďalšie funkcie:

Ďalšie funkcie:
Ďalšie funkcie:

Ďalšie funkcie:
Ďalšie funkcie:

Ďalšie funkcie:
Ďalšie funkcie:
Podpora softvéru výrobcom
Správa softvéru

zasielanie notifikácií s možnosťou nastavenia
závažnosti incidentu, odosielanie notifikácií o
poklese stavu tonera a papiera
systém zabezpečenej tlače dáva možnosť
použiť na tlačovú úlohu ľubovoľné zariadenie v
sieti, pridať vodoznaky na sledovanie dôverných
dokumentov kdekoľvek a dodržiavať najnovšie
bezpečnostné politiky a trendy
po odhlásení z tlačového zariadenia sa jeho
pamäť okamžite vymaže. Správca môže tiež
nastaviť automatické odhlásenie po dokončení
používateľa, aby sa tak zabránilo
neoprávnenému prístupu k jeho účtu
systém umožňuje archiváciu úloh a ponúka
prehľad neschválených aktivít
všetky dáta, v smere komunikácie užívateľ server - tlačiareň alebo načítanie stavových
údajov z tlačiarní, musia byť šifrované. Systém
zabezpečenej tlače umožňuje zašifrovať celú
databázu používateľov verejného Obstarávateľa
a informácie o skenovacích a tlačových úlohách
dodaný softvér zabezpečenia tlače musí byť
počas trvania podpory výrobcu udržiavaný a
podliehať bezpečnostným zásadám
po nainštalovaní softvéru a implementácií na
tlačiarenské zariadenie sa prispôsobí grafika
ovládacieho panelu funkciám dodaného
softvéru
tlač, skenovanie a kopírovanie bude možné iba
po autorizovaní sa zamestnaneckým čipom
obstarávateľa na vybranom zariadení
softvér musí umožňovať prispôsobenie
ovládacích dlaždíc na ovládacom paneli
podpora licencií na 12 mesiacov odo dňa
riadneho prevzatia softvéru na všetkých
pracoviskách objednávateľa
softvér bude nainštalovaný na virtuálnom
serveri na platforme Microsoft, ktorý bude
spracovávať všetky tlače na všetkých
zariadeniach
správca softvéru u obstarávateľa musí mať
možnosť sledovania všetkých zaradených
tlačiarenských zariadení, informácie o ich stave,
stave náplní

K položke č. 2 – nové zariadenia formát A4
Typ
Formát tlače
Technológia tlače
Farba tlače
Formát papiera
Jazyky tlače
Rozhranie
Pamäť/SDD príslušenstvo
Filtrovanie IP/blokovanie portov

sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami
kopírky - skenera - tlačiarne a faxu
A4
Laser
čiernobiela
A6R-A4R
PCL 6, PCL 5, PostScript 3 kompatibilný
10/100/1000BaseTX, Wifi, USB host, USB
device
512MB-1GB RAM
áno, áno
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Zabezpečenie sieťovej komunikácie
IEEE 802.1x/Ipsec
Vstupná kapacita hlavného zásobníka
Vstupná kapacita ručného zásobníka
(podávača)
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný +
ručný)
Výstupná kapacita zariadenia

SSL3, SSL3, TLS 1.0
áno/áno
250 listov
100 listov
1+1

Max. spotreba pri tlači
Max. spotreba v režime "ready"
Max. spotreba v režime "sleep"

150 listov
možnosť rozšíriť na vstupnú kapacitu spolu min.
850 listov
1 priehradka
60 až 220 g/m2
min. 7" LCD
ovládač pre tlač inštalovateľný a
prevádzkovateľný na Microsoft Windows Server
2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5,
Linux
ovládač pre tlač inštalovateľný a
prevádzkovateľný na Microsoft Windows Server
2008 R2/2012 R2/2016/2019, Mac OS10.5,
Linux
podpora mobilnej tlače pre iOS a Anrdoid,
Airprint, Mopria, NFC
max. 662W
max. 21W
max. 1W

Spotreba TEC

0,55 kWh/týždeň

Voliteľný vstup papiera
Výstup zariadenia
Podporované hmotnosti médií
Ovládací panel
SW ovládače - server

SW ovládače – pracovné stanice
Podpora mobilnej tlače:

Tlač
Rozlíšenie tlače
Rýchlosť tlače
Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu
"pripravená"
Odporúčaná mesačná záťaž
Maximálna mesačná záťaž
Obojstranná tlač
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej
kazety dodávanej so zariadením
Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej
kazety
Životnosť valca a vývojky
Kopírovanie
Rozlíšenie kopírovania
Rýchlosť kopírovania
Obojstranné kopírovanie
Skenovanie
Typ skenera
Rýchlosť skenovania/duplex
Kvalita skenovania (dpi)
Formát naskenovaného súboru
Funkcie skenovania
Zväčšenie / zmenšenie

1 200 x 1200 dpi
40 str./ min.
max. 6,5 sekúnd
3 300 strán
min.50 000 strán
automatická
3 600 strán podľa ISO/ IEC 19752
7 200 strán podľa ISO/ IEC 19752
min. 100 000 A4
600x600 dpi
40 str./min
Štandard, min 20 A4R/min
farebný plochý s automatickým
jednoprechodovým podávačom dokumentov na
min 50 listov
min 40 str./min ČB
min 40 str./min farebne
600x600 dpi
TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového
priečinka, FTP, na USB
25 – 400% v 1% prírastkoch

ZsNH – Manažment tlačových služieb

Obojstranné skenovanie

FAX
Rýchlosť modem
Kompresia
Podporné funkcie
Prístup:

Vzdialená administrácia a reporting - softvér
súčasťou dodávky

Vzdialená administrácia a reporting komunikačný protokol
Záruka
K položke č. 3 – čítačky kariet / čipov
Typ
Umiestnenie

obojstranné skenovanie s použitím
automatického jednoprechodového podávača s
možnosťou ukladania viacerých skenov do
jedného súboru a výmazom prázdnych strán
manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s
možnosťou ukladania viacerých skenov do
jedného súboru
Super G3
33,6 kbps
JBIG, MMR, MR, MH
integrovaná USB čítačka pre identifikáciu
užívateľov pomocou bezkontaktných kariet.
(AKS FSK 125 khz)
podporný SW prístupný cez webové rozhranie
umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení
s možnosťou kontroly stavu a notifikácie
výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť
musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez
nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia
podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť
podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti
inštalácie ďalšieho HW zariadenia
3 roky v mieste inštalácie
čítačka RFID podporujúca RFID karty/čipy typu
125 kHz
na každé existujúce a novo dodané zariadenie
všetky zariadenia majú integrovaný terminál

K položke č. 4 - Inštalácia
inštalácia softvéru na vybraný server verejného
obstarávateľa
inštalácia čítačiek na existujúce zariadenia
verejného obstarávateľa a nové dodané
zariadenia na pobočkách podľa Prílohy č.2
dodávateľ je povinný novo dodané zariadenia
osadiť na stanovené miesto podľa Prílohy č.2,
spustiť zariadenie, priradiť zariadenie do
dodaného softvéru a následne otestovať, či je
možné tlačiť z klientskeho PC na dané
zariadenie
K položke č. 5 – nové zariadenia formát A3
Typ
Formát tlače
Technológia tlače
Farba tlače
Formát papiera
Jazyky tlače
Rozhranie
Pamäť/SDD príslušenstvo

sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami
kopírky - skenera - tlačiarne, možnosť
rozšírenia o FAX
A3
laser
farebná
A6R-SRA3
PCL 6, PCL 5, PostScript 3 kompatibilný
10/100/1000BaseTX, USB host, USB device,
TPM
4GB RAM, 64GB SSD, možnosť rozšírenia až
na 1TB HDD
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Filtrovanie IP/blokovanie portov
Zabezpečenie sieťovej komunikácie
IEEE 802.1x/Ipsec
ochrana pred čítaním údajov z HDD na inom
zariadení/PC
šifrovanie údajov na HDD
ochrana
Vlastnosti
Vstupná kapacita hlavného zásobníka
Vstupná kapacita ručného zásobníka
(podávača)
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný +
ručný)
Výstupná kapacita zariadenia
Výstupná kapacita zariadenia voliteľná
Voliteľný vstup papiera
Výstup zariadenia
Podporované hmotnosti médií
Ovládací panel
SW ovládače - server

SW ovládače – pracovné stanice
Podpora mobilnej tlače:
Max. spotreba pri tlači
Max. spotreba v režime "ready"
Max. spotreba v režime "sleep"
Spotreba TEC
Tlač
Rozlíšenie tlače
Rýchlosť tlače
Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu
"pripravená"
Odporúčaná mesačná záťaž
Maximálna mesačná záťaž
Obojstranná tlač
Minimálna kapacita tonerovej kazety CMYK
Životnosť valca a vývojky
Kopírovanie
Rozlíšenie kopírovania
Rýchlosť kopírovania
Obojstranné kopírovanie
Skenovanie
Typ skenera

áno, áno
SSL3, SSL3, TLS 1.0
áno/áno
áno, heslom BIOS HDD
podľa štandardu AES128 alebo AES 256
zabezpečenie zariadenia proti spusteniu
neautorizovaného firmvéru
senzor pre detekciu osoby v blízkosti
zariadenia- automaticke prebudenie zariadenia,
možnosť pripojenia Bluetooth alfanumerickej
klávesnice pre zadávanie cez ovládací panel
4 150 listov
150 listov
4+1 (min. 1 zásobník formátu A3 pre min. 500
listov)
500 listov
až do 4 000 listov, zošívanie do 100 listov,
možnosť rozšíriť na vstupnú kapacitu spolu min.
7 150 listov
1 priehradka
52 až 300 g/m2
min. 10,1" LCD
ovládač pre tlač inštalovateľný a
prevádzkovateľný na Microsoft Windows
SERVER Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019,
Mac OS10.5, Linux
ovládač pre tlač inštalovateľný a
prevádzkovateľný na Microsoft Windows
SERVER Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019,
Mac OS10.5, Linux
podpora mobilnej tlače pre iOS a Anrdoid,
Airprint, Mopria, NFC
max. 660W
max. 46W
max. 0.6W
0,51 kWh/týždeň
min. 1 200 x 1200 dpi
40 str./ min. bw/color
max. 4,5 sekúnd
20 000 strán
min.200 000 strán
automatická
min 30 000/24 000 strán cierna/farba 5%
min. 600 000 A4
min. 600x600 dpi
min. 40 str./min bw/color
štandard, min 40 A4R/min bw/color
farebný plochý s automatickým
jednoprechodovým podávačom dokumentov na
min 140 listov
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Rýchlosť skenovania/duplex
Kvalita skenovania (dpi)
Formát naskenovaného súboru
Funkcie skenovania
Zväčšenie / zmenšenie
Obojstranné skenovanie

min. 274 str./min ČB
min. 274 str./min farebne
min. 600x600 dpi
min. TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového
priečinka, FTP, na USB
25 – 400% v 1% prírastkoch
obojstranné skenovanie s použitím
automatického jednoprechodového podávača s
možnosťou ukladania viacerých skenov do
jedného súboru a výmazom prázdných strán
manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s
možnosťou ukladania viacerých skenov do
jedného súboru

Podporné funkcie
Prístup:

Vzdialená administrácia a reporting - softvér
súčasťou dodávky

Vzdialená administrácia a reporting komunikačný protokol
Záruka

integrovaná USB čítačka pre identifikáciu
užívateľov pomocou bezkontaktných kariet.
(AKS FSK 125 khz)
podporný SW prístupný cez webové rozhranie
umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení
s možnosťou kontroly stavu a notifikácie
výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť
musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez
nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia
podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť
podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti
inštálacie ďaľšieho HW zariadenia
min. 3 roky v mieste inštalácie

Technické vlastnosti
1. Počet licencií pre zariadenia (spolu existujúce a nové
zariadenia)
2. Nové dodané zariadenia formát A4
3. Nové dodané zariadenia formát A3
4. Čítačky kariet / čipov
5. Inštalácia a doprava – ako celok

Jednotka
ks
ks
ks
ks
ks

Presne
45
14
3
45
1
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Príloha č. 2
Zoznam zariadení a miest pre poskytnutie služieb

Ústredie ÚDZS (Žellova 2, 829 24 Bratislava)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9460
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M725z
Existujúce zariadenie - HP Color LaserJet Flow M880z
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M725f
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M725
nové zariadenie formátu A4
nové zariadenie formátu A4
nové zariadenie formátu A4
nové zariadenie formátu A3
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Existujúce zariadenie - testovacie účely
Pobočka Bratislava (Žellova 2, 829 74 Bratislava)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M725f
Pobočka Trnava (Trojičné námestie 10, 917 01 Trnava)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Pobočka Trenčín (Legionárska 17, 911 01 Trenčín)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
nové zariadenie formátu A3
Pobočka Nitra (Coboriho 2, 949 01 Nitra)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Pobočka Banská Bystrica (Wolkerova 34, 974 04 Banská Bystrica)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
nové zariadenie formátu A3
Pobočka Martin (Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Pobočka Prešov (Kúpeľná 3, 080 01 Prešov)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
Pobočka Košice (Ipeľská 1, 043 74)
Existujúce zariadenie - OKI ES 9160
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Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M725f
SL Bratislava (Antolská 11, 851 07 Bratislava)
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
nové zariadenie formátu A4
PA Bratislava (Antolská 11, 851 07 Bratislava)
nové zariadenie formátu A4
PA BA Sasinkova (Sasinkova 4, 811 02 Bratislava)
nové zariadenie formátu A4
nové zariadenie formátu A4
SLaPA Nitra (Špitálska 6, 949 01 Nitra)
nové zariadenie formátu A4
SLaPA Banská Bystrica (Nám. L.Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica)
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
nové zariadenie formátu A4
SLaPA Žilina (V.Spanyola 43, 012 07 Žilina)
nové zariadenie formátu A4
SLaPA Martin (Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin)
nové zariadenie formátu A4
nové zariadenie formátu A4
SLaPA Poprad (Zdravotnícka 3253/3, 058 97 Poprad)
nové zariadenie formátu A4
SLaPA Prešov (Hollého 14, 080 01 Prešov)
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M527f
SLaPA Košice (Ipeľská 1, 040 11 Košice)
nové zariadenie formátu A4
Existujúce zariadenie - HP LaserJet Enterprise M725
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Príloha č. 3
Doporučený vzor

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
DOPORUČENÝ VZOR:

„Manažment tlačových služieb“

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. .....................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Zastúpený: ..................................................................................................................................................
IČO: ................................
Tel, Fax, e-mail ……………….....................……………………………………………………………………..
Adresa internetovej stránky uchádzača: ....................................................................................................

Množstvo
(ks)
Počet licencií pre zariadenia (spolu
existujúce a nové zariadenia)
Nové dodané zariadenia formát A4
Nové dodané zariadenia formát A3
Čítačky kariet / čipov
Inštalácia a doprava – ako celok

Cena za
Cena za
1ks/Eur
Celková cena v Celková cena v
1ks/Eur
bez
Eur bez DPH
Eur s DPH
s DPH
DPH

45
14
3
45
1

Celková cena za predmet zákazky
Celková cena za predmet zákazky v prípade, ak uchádzač nie je
platiteľom DPH

V .......................................................... dňa: ..............................

..........................................................
Odtlačok pečiatky podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 5
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Doporučený vzor

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu:
„Manažment tlačových služieb“, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: ...............................................................................
Názov spoločnosti: .....................................................................................................................................
Miesto podnikania: ......................................................................................................................................
IČO: ................................

V .......................................................... dňa: ..............................

..........................................................
Odtlačok pečiatky podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 6
Doporučený vzor

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ja, .................................................................................... ako štatutárny zástupca záujemcu/ uchádzača
........................................................................................................................................ IČO: ...................
V zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Manažment tlačových služieb“, týmto dávam
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v postavení verejného obstarávateľa súhlas so
spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

V .......................................................... dňa: ..............................

..........................................................
Odtlačok pečiatky podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 7
Doporučený vzor

Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
(……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača), zastúpený (...................meno a priezvisko
osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v
zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Manažment tlačových služieb“, týmto čestne
vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je, alebo
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom
obstarávaní,
• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto
verejným obstarávaním,
• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania,
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné
informácie.

V .......................................................... dňa: ..............................

..........................................................
Odtlačok pečiatky podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

