
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 13:30 do 16:00 

Obchodné meno hospodárskeho subjektu: Záujemca č. 2 

Osoby prítomné na rokovaní:  Záujemca č. 2 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.2. 

 
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.2 
Odpovede k okruhu otázok: 
 

1. Majú skúsenosti aj v súkromnom, aj vo verejnom sektore; 

2. V praxi je tento model možný, naráža však na transparentnosť, vzhľadom na to, že 
Konica Minolta má určitý počet partnerov v SR; Je preto lepšie zhodiť všetko zo stola a 
neobmedzovať sa na značku; Navrhujú tlačový server od iného výrobcu, nie od 
Microsoft, lebo je sofistikovanejší, vrátane personalizácie; Ak by sme sa rozhodli ísť 
hybridným systémom, oklieštili by sme počet možných uchádzačov vzhľadom na 
potrebu certifikácie od výrobcu existujúcich tlačiarní na ÚVSR a v druhej rovine sa 
jedná o softvérovú nekompatibilitu; Softvér tlačového serveru MyQueue má 
plnohodnotnú podporu viacero výrobcov- HP, Epson, Kyocera.. ale nie Konica; 

3. Tlačový server:  
a. Áno, vedia zabezpečiť; 
b. Áno, vedia zabezpečiť; 
c. Áno, vedia zabezpečiť; 
d. Áno, vedia zabezpečiť; 
e. Áno, vedia zabezpečiť; Admin klineta si vie pozrieť štatistiky, chyby a zároveň 

manažér si vie pozrieť spotrebu za jednotlivé oddelenia či užívateľov, existuje 
asi 140 druhov reportov, je možnosť personalizovať rôzne nastavenia; 

f. MyQueue - má zabezpečenie na vysokej úrovni (napr. existujú referencie zo 
Slovenských elektrární, Magistrát BA; Beží to na serveroch klienta; Komunikácia 
neprebieha na master server, aktualizácie prebiehajú manuálne; Pripojenie 
externého technika nie je potrebné, všetko si vie nastaviť admin u klienta; 
Komunikácia s hlásením porúch prechádza cez email, takže nehrozí 
bezpečnostné riziko; Možnosti: VPN a tokeny nie sú úplne nutné, pridávanie a 
odoberanie užívateľov si robia klienti sami, zálohovaný, separátne mimo 
spoločnosti, výjazdy technika sa diskutujú s IT technikom klienta; 

g. Obmedzenia a kvóty na tlač sú podporované, dajú sa nastaviť adminom, 
užívateľ si vie pozrieť cez web spotrebu; Na sprevádzkovanie on premise 
riešenia stačí virtuálny server na Windowse od v. 2016; Riešenie na 
atramente/pigmente nie je možné robiť účtovanie podľa pokrytia farebnej 



tlače, pri laserových tlačiarňach sa dá robiť „3 fázové účtovanie“ - nastavenie 
účtovania podľa % pokrytia výtlačkov (z dôvodu diskriminácie však toto riešenie 
neodporúčajú); Technická podpora nie je účtovaná samostatne, ani nie je 
obmedzovaná paušálom s tým, že nadbytok sa účtuje samostatne; 

4. Spravidla býva cena stanovená za čiernobiely výtlačok, farebný výtlačok a za prenájom 
zariadenia; Odporúčanie si nastaviť samostatný poplatok za čiernobiely a farebný 
výtlačok („3-stupňovou fakturáciou“ sa obmedzí súťaž, nie je to totiž možné pri 
atramentových/pigmentových tlačiarňach); Do VO je možné uviesť doplňujúce 
informácie ohľadom priemerného pokrytia strany (do poznámky uviesť, že môže byť 
vyššie pokrytie);  

5. Odporúčanie neuvádzať technológiu tlače, vzhľadom na to, že existujú atramentové 
tlačiarne, ktoré sú porovnateľné s laserovými (archívovateľnosť atramentových 
výtlačkov môže byť aj 400 rokov, tlačia 100 strán za minútu, nižšia energetická 
spotreba); Atramentové tlačiarne majú porovnateľné prevádzkové náklady; Dobré 
parametre do súťaže sú: rýchlosť tlače, rýchlosť tlače prvej strany, obojstranný 
prechodový skener; Windows server je OK, treba s ním počítať; Je možné v zmluve 
uviesť opciu na navýšenie počtu zariadení o 10 % pre prípad, že by sa zariadenia vo 
vlastníctve ÚVSR postupne odpisovali; 

6. Predpokladaný počet výtlačkov čiernobiele/farebne za celé obdobie + prenájom 
zariadení na 48 mesiacov; Je možné nastaviť jednotný poplatok per click nezávisle od 
zariadenia; Lacnejšie je obstarávanie papiera vo vlastnej réžii vzhľadom na volantilitu 
cien za papier z dlhodobejšieho hľadiska, čo je riziko, ktoré si musí dodávateľ započítať 
do výslednej ceny; V zmluve je potrebné počítať aj s licenciou na tlačový server počas 
doby prevádzky tlačiarní; 

7. S podmieňovaním ISO certifikátmi sa nestretli, majú za to, že kvalita papiera triedy „B“ 
a vyššia by mala byť dostačujúca; 

8. Next business day je bežná požiadavka; 

9. Je možné zrealizovať analýzu, tá musí vychádzať z reálnych údajov spotreby klienta; Vo 
všeobecnosti platí, že zariadenia by mali byť umiestňované podľa ich využiteľnosti, t.j. 
veľkokapacitné A3 tlačiarne na chodbu napr. pre celé poschodie, menšie multifunkčné 
A4 tlačiarne napr. na sekretariáty a základné tlačiarne do kancelárií, ktoré sú mimo 
dosahu väčších zariadení alebo majú zvýšenú potrebu tlačiť dokumenty; 

10. Zariadenia sa menia po uplynutí ich životnosti, t.j. 4-5 rokov; V prípade, že to zmluva 
umožňuje, je možné dodať ďalšie zariadenia, ktoré budú taktiež prenajímané za fixný 
poplatok. 

 

 


