
Zápisnica 
z priebehu prípravných trhových konzultácií realizovaných  

Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci prípravy verejného obstarávania pod názvom:  

„PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY“ 

 

Dátum konania:   12.10.2021 od 10:30 do 12:30 

Obchodné meno hospodárskeho subjektu: Záujemca č. 1 

Osoby prítomné na rokovaní:  Záujemca č. 1 a zástupcovia verejného obstarávateľa 
 

 Verejný obstarávateľ vstupuje do prípravnej fázy procesu verejného obstarávania, ktorého 
predmetom má byť: „Prenájom tlačiarní a súvisiace služby“ v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ považuje za potrebné v rámci 

prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) prediskutovať s relevantnými subjektami 

dôležité aspekty zabezpečovania tejto služby, za súčasného splnenia všetkých povinností 
vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní. Účasť na prípravných trhových konzultáciách 

bola dobrovoľná. 

Obsahom PTK boli najmä témy a okruhy, ktoré boli zaslané súčasne s pozvánkou na PTK 
Záujemcovi č.1. 

 
Okruh otázok: 

 
1. Skúsenosti s obstarávaním služby prenájmu tlačiarní a multifunkčných 

fotokopírovacích zariadení (spolu „zariadenia“) a súvisiacich služieb vo verejnom 
a súkromnom sektore; 

2. Skúsenosti s „hybridným“ fungovaním – t.j. časť zariadení prenajatých, časť vo 
vlastníctve obstarávateľa, všetky v centrálnej správe napojené na spoločný tlačový 
server; 

3. Tlačový server:  
a. autentifikácia a autorizácia užívateľov; 
b. možnosť napojenia na Active Directory obstarávateľa; 
c. používanie zamestnaneckých kariet na prihlásenie, diskrétna tlač; 
d. skenovanie do priečinka/mailu; 
e. reporting spotreby za účelom interného vyúčtovania nákladov;  
f. otázka kybernetickej bezpečnosti tlačených dokumentov; 
g. prípadne iné relevantné funkcionality; 

4. Fakturácia služieb: per click za stránku podľa farebnosti, alebo aj za počet dodaných 
zariadení; 

5. Obvyklé podmienky účasti vo verejnom obstarávaní; 

6. Obvyklé kvalitatívne a kvantitatívne kritériá hodnotenia ponúk vo verejnom 
obstarávaní; 



7. Obvyklé technické požiadavky na hrúbku papiera, ISO normy, stanovenie pokrytia 
strany, kvalitu tlače, a.t.ď.; 

8. Obvyklé zmluvné požiadavky na lehotu na opravy a bežný servis, ako výmena tonerov 
či riešenie incidentov; 

9. Návrh, resp. best practice vo veci nadefinovania ideálneho počtu zariadení na 
budovu/poschodie/počet užívateľov; 

10. Priebežná obnova zariadení, podmienky na dodanie ďalšieho zariadenia v prípade 
stanovenia ceny služby per click;  

Záujemca č.1 
Odpovede k okruhu otázok: 
 

1. Majú skúsenosti viac ako 20 rokov s predajom a prenájmom tlačiarní, prevažne 
v súkromnom sektore; 

2. „Hybridný“ model (pozn.: časť existujúceho fleetu tlačiarní vo vlastníctve obstarávateľa 
prejde do centrálnej správy) má ekonomické opodstatnenie, je neefektívne odpisovať 
novšie zariadenia predčasne; Pri vyhlásení verejného obstarávania je v prípade záujmu 
potrebné uviesť modely existujúcich zariadení, aby uchádzači vedeli posúdiť ich 
kompatibilitu; Je možné podpísať rámcovú zmluvu a na jej základe postupne nahrádzať 
vyraďované tlačiarne vo vlastníctve ÚVSR novými od dodávateľa; Takéto riešenie má 
opodstatnenie prvých 4-5 rokov, následne budú zariadenia vo vlastníctve ÚVSR príliš 
staré; 

3. Tlačový server:  
a. Áno, vedia zabezpečiť; 
b. Áno, vedia zabezpečiť; 
c. Áno, vedia zabezpečiť, discrete queue majú ošetrené softvérom, prístup 

užívateľa sa najbežnejšie rieši kartou alebo PIN kódom; 
d. Áno, vedia zabezpečiť; 
e. Áno, vedia zabezpečiť; Reporting na tlač a spotrebný materiál sa dá pripraviť, 

je možné aj zautomatizovať objednávanie spotrebného materiálu; Detailnejší 
reporting vyžaduje sofistikovanejší externý softvér, nie je problém zabezpečiť; 

f. Vedia dodať elementy zabezpečujúce bezpečnosť; Externí technici nemajú mať 
prístup do tlačového serveru - prístup budú mať len technici ÚVSR, prípadne s 
povolením ÚVSR; Môže byť špecifikované vo výzve, aký objem externej IT 
podpory bude zahrnutej do paušálu (napr. 10 hod mesačne), bude to však mať 
vplyv na cenu; 

g. Vedia zabezpečiť scanovanie do cloudu, ktorý ÚVSR sčasti používa, na tento 
účel je možné nastaviť komunikáciu medzi tlačovým serverom a cloudom; 

4. Bežne sa fakturuje fixný poplatok za zariadenie + poplatok za výtlačok podľa farebnosti 
a podľa zariadenia, z ktorého bol výtlačok vytlačený; Štandardne sa počíta s pokrytím 
25% strany; 

5. Býva mix technikov interných, plus externých - nie je to však smerodajný údaj; Býva 



doba reakcie na servisnú požiadavku (napr. 12 hod., next business day), môže byť 
požiadavka mať pripravené náhradné zariadenie v zálohe; Podmienka mať viac, ako 
100.000 EUR ročné tržby (mali by byť z konkrétnych zmlúv na prenájom a servis 
tlačiarní), môže byť diskriminačná - ÚVSR môže požadovať preukázanie zmlúv; Počet 
prevádzok nie je podstatný, podstatné je technické pokrytie na území SR; Počet 
doručených zásielok ani počet unikátnych zákazníkov za rok nie sú relevantné 
požiadavky; Počet zamestnancov tiež nie je smerodajný, dostatočný počet by mohol 
byť 10 zamestnancov z toho 3 technici v teréne; Viac ako 100 tlačiarní v správe (SLA) a 
50 tlačiarní v prenájme by mohlo byť diskriminačné; Nemala by byť podmienka napr. 
na 550 listový zásobník, lebo štandardne sa vyrába 500ks zásobník a môže to byť 
diskriminačné; 

6. 85% váha poplatku za čiernobiely výtlačok, 15% váha poplatku za farebný výtlačok; 

7. FSC certifikát nevnímajú ako diskriminačnú požiadavku; 

8. Next business day je bežná požiadavka na lehotu pre bežný servis, na tento účel sa 
zvykne zmluvne stanoviť tzv. cut-off time, t.j. čas, do kedy je potrebné zadať 
požiadavku na servis na to, aby bolo možné túto službu zabezpečiť ďalší pracovný deň 
(napr. ak je cut-off time stanovený na 13:00, v prípade, že obstarávateľ nahlási 
požiadavku dodávateľovi v pondelok o 10:00, servis prebehne v utorok, v prípade ak ju 
zadá o 14:00, dodávateľ môže servis vykonať až v stredu); 

9. Urobí sa hrubá analýza u zákazníka, kde sa berie do úvahy počet užívateľov/výtlačkov, 
prípadne pôdorysy, resp. klient si musí sám nadefinovať potreby na tlačiarne a 
multifunkčné tlačiarne; Multifunkčné zariadenia majú nižšiu cenu za výtlačok, preto 
bývajú nosné, malé tlačiarne sa zvyknú dať na sekretariát; Má zmysel konsolidovať tlač 
do multifunkčných tlačiarní, tlač na multifunkčnej tlačiarni A3 je lacnejšia ako na 
multifunkčnej tlačiarni A4 z pohľadu životného cyklu; Na multifunkčných tlačiarňach 
A3 je vyše 98% výtlačkov vo formáte A4; Ideálne je smerovať nie viac ako k 3-4 
modelom multifunkčných zariadení či tlačiarní; Per click je lacnejší na A3 ako na A4, 
preto je ideálne aj zmluvne mať rozdelený poplatok per click; 

10. Každý stroj má istú životnosť určenú počtom výtlačkov a vekom, ktorý by nemal 
presiahnuť 4-5 rokov – takúto podmienku je dobré dať do zmluvy; V prípade 
postupného vyraďovania zariadení v majetku ÚVSR môže dodávateľ dodávať ich 
náhradu nie staršiu, ako 5 rokov; 

 

 


