
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: 18.11.2021 od 12.00 do 13.30  

Obchodné meno hospodárskeho subjektu: Záujemca č. 3 

Osoby prítomné na rokovaní:  Záujemca č. 3 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.3. 

 

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.3 
Odpovede k okruhu otázok: 
1. Očakávania od prenájmu tlačiarní: riadená analýza potrieb a rozvoja zákazníka, logistika 

a zaistenie nasadenia riešenia, bezpečnostné štandardy, environmentálna zodpovednosť 
= Zníženie nákladov a efektívna prevádzka, 99% obchodov výlučne ako prenájom, 
dlhoročná prax s poskytovaním služby, najvyšší stupeň partnerstva u výrobcu, partner 
roka, vlastný servis, zákaznícke pokrytie od malých firiem až po veľké a nadnárodné 
spoločnosti a verejný sektor. 

2. Zariadenia spravujeme v majetku zákazníka a/alebo v prenájme 
(Hybridný model napr. Slovak Telekom, UNIQA), Správa zariadení cez SDS (HP Smart 
Device Services Manager). 

3. a. autentifikácia a autorizácia užívateľov; 
áno – rôzne možnosti (badge, meno/heslo, PIN) 
b. možnosť napojenia na Active Directory obstarávateľa; 
áno 
c. používanie zamestnaneckých kariet na prihlásenie, diskrétna tlač; 
áno 
d. skenovanie do priečinka/mailu; 
áno + ďalšie možnosti 
e. reporting spotreby za účelom interného vyúčtovania nákladov; 
áno – detailný prehľad napr. oddelenie, používateľ 
f. kybernetickej bezpečnosti tlačených dokumentov: šifrovaný HW – disk nesmie 
opustiť spoločnosť/zákazníka, šifrovaná servisná komunikácia (SNMP, HTTPS atď), 
použitie certifikátu a ich vzájomná validácia s použitím TPM, šifrovaný prenos dát bez 
ohľadu na centrálny management, zaistenie HW proti modifiáciám (BIOS, firmware), 
prevádzka packet inspektora a intrusion detectoru pre detekciu aktivit,whitelisting 
povolených aktivit, schopnosť informovať o podozrivom chovaní, podpora compliance 
reportov/auditov, súčasné tlačiarne sa nelišia od PC 

• Štyri kľúčové technológie posúvajú zabezpečenie na vyššiu úroveň. 
• HP Sure Start kontroluje integritu BIOSu a dokáže ho v prípade potreby opraviť 
• Whitelisting zaisťuje, že iba autentický HP firmware je nahraný do pamäti a je 

spustený. 
• Run-time intrusion detection detekuje anomálie v operačnej pamäti a zasiahne v 

prípade narušenia intergrity bežiaceho systému 
• HP Connection Inspector – ďalšia úroveň ochrany zariadenia pred napadnutím 

malwarom. 



• HP JetAdvantage Security Manager automaticky kontroluje nastavenia 
bezpečnostných parametrov cez celú inštalovanú bázu zariadení 
g. prípadne iné relevantné funkcionality; 
OCR (viac ako 130 podporovaných jazykov), digitálny podpis, PDF metadáta, 
hyperkompresia, watermarky, 
čiarové kódy, zónové OCR, šifrovanie, autodekcia orientácie stránky, odstránenie 
prázdnej stránky, 
vyrovnanie a odstránenie šumu, redaction (skrytie a zmazanie citlivých dát) 

4. Rôzne modely fakturácie: base + click (fixná suma za zariadenie + za vytlačené stránky), 
click (garancia minimálneho počtu vytlačených strán), cena podľa farebnosti a pokrytia, 
možnosť automatizácie dodávok papiera. 

5. Dosiahnutý najvyšší stupeň partnerstva výrobcu, ktorého zariadenia ponuka vrátane 
potvrdenia od výrobcu, vlastný autorizovaný servis s potvrdením od výrobcu – konkrétne 
servisne špecializácie a menný zoznam servisných technikov, dosiahnutý obrat xxx eur v 
poskytovaní prenájmu tlačových služieb za roky 2019-2021, potvrdenie alebo cestne 
prehlásenie o poskytovaní tlačových služieb na minimálne 1000 zariadení pre každý rok a 
od roku 2019, vlastný servicedesk na nahlasovanie servisných prípadov. 

 

6. Maximálna cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH na obdobie XXX 
mesiacov“, celková cena je vypočítaná ako suma jednotkových tipov zariadení (každý typ 
zariadenia počítaný zvlášť) + opcie počet zariadení x mesačný prenájom (zariadenie + 
príslušenstvo + podpora) + počet cb strán A4 a zvlášť a3 (odhad obstarávateľa, ktorý nie je 
záväzný) x cena* + počet farebných strán A4 a zvlášť a3 x cena* (odhad obstarávateľa, 
ktorý nie je záväzný) Opcie čítačka kariet x počet softvérová nadstavba (autorizácia 
užívateľov, sprava zariadení, OCR,…) x počet, ceny za klik bez ohľadu pokrytia, cena je 
vrátane doručenia na miesto určenia, prvotnej inštalácie a inicializácie zariadenia a 
likvidácii obalov. 

7. Typy médií – príklad pre HP LaserJet Managed MFP E62665: papier (obyčajný, ľahký, 
kancelársky, recyklovaný, ťažký, veľmi ťažký, kartón, predtlačený, preddierovaný, farebný, 
drsný, veľmi drsný), monochromatické priehľadné fólie, štítky, obálka, ťažká obálka, 
Archivovateľnosť a ekologická zodpovednosť, ISO normy: približná priemerná výťažnosť na 
základe normy ISO/IEC 19752 -  5% pokrytie 

8. Servis: najneskôr nasledujúci pracovný deň reakcia, oprava resp. výmena zariadenia do 2 
pracovných dní, výmena opotrebiteľných dielov pred zlyhaním tlačiarne na základe 
automatizovaných hlásení o ich stave cez SDS monitor, servisné krytie overiteľné a 
garantované u výrobcu (cez www), Výmena tonerov: SDS sleduje historický vývoj spotreby 
náplní a cez BI kalkuluje a počíta prognózu, pri 7% zostatku máme pripravenú novú náplň 
a plánujeme doručenie. 

9. Cieľom je optimalizované a centralizované tlačové prostredie: čo najefektívnejšie využitie 
tlačiarní (formát A4/A3, SF/MF, Color/Mono,...) na základe výkresov podlaží nasimulujeme 
ideálne rozloženie tlačiarní, spĺňať požiadavky bezpečnosti (požiarna, ochranka...), 
zohľadnenie sieťových možností (ethernet, WiFi), teplota a vlhkosť vzduchu, personálne 
potreby. 



10. Pravidelné monitorovanie a analýzy vykresľujú skutočné potreby a využitie každej 
tlačiarne. Na základe týchto informácií optimalizujeme aktuálne rozloženie a/alebo 
požadované parametre tlačiarní – výmena za slabší/lepší model a/alebo dodanie ďalšieho 
zariadenia. 


