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Vec 
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:  
 

1. Názov predmetu zákazky:  Kopírovacie zariadenie 
 
2. Opis predmetu zákazky:   

 
Kopírovanie 
- spôsob kopírovania: laserové 
- rýchlosť čiernobieleho kopírovania A4: min. 35 strán/min. 
- rýchlosť farebného kopírovania A4: min. 35 strán/min. 
- rýchlosť čiernobieleho kopírovania A3: min. 15 strán/min.  
- rýchlosť farebného kopírovania A3: min. 15 strán/min. 
- rýchlosť čiernobielej obojstrannej tlače A4: min. 15 strán/min. 
- rýchlosť farebnej obojstrannej tlače A4: min. 15 strán/min. 
- čas zahrievania: cca  20 sec. 
- rozlíšenie kopírovania: min. 600 x 600 dpi 
- formát originálu: A5-A3 
- zoom: 25-400 % 
  
Tlač:  
- rozlíšenie tlače: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi 
- operačné systémy: Windows XP, Windows Vista, Window 7, Windows 8, Windows Server 
- funkcie tlače: priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (docx, 
xlsx, pptx), mixmedia a mixplex, uloženie nastavení, sútlač, ochrana proti kopírovaniu  
  
Skenovanie: 
- skenovanie: min. 80 strán/min. 
- rozlíšenie skenovania: max. 600 x 600 dpi 
- režimy skenovania: sieťový TWAIN sken, sken do eMail, sken na FTP, sken na SMB, sken 
do Boxu, sken do WebDAV, sken na USB,  
- formáty súborov: JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, šifrované PDF,  XPS, kompaktné 
XPS, PPTX   
- funkcie skenovania: anotácia (text, čas, dátum) pre PDF, okamžitý náhľad skenu  
 
 
 



Užívateľské schránky:  
- typy: verejná, osobná, skupinová 
  
Systém:  
- systémová pamäť: 2 GB 
- pevný disk: min. 250 GB 
- rozhranie: 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0 
- sieťové protokoly: TCP/IP, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP 
- automatický podávač dokumentov, možnosť otáčajúceho alebo duálneho podávača,  
- dokončovacie módy: triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie 
- systémový stolík 
- autentifikácia užívateľov 
- logovanie prístupov 
- zabezpečená tlač 
  

  
3. Kód CPV:   30121100-4   Fotokopírovacie stroje  
 
4. Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu office@rvr.sk  
 
5. Lehota predkladania ponúk:  do 17.12.2014 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: cca 6.000,00 EUR s DPH. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok.   
 
7. Miesto dodania:   Rada pre vysielanie a retransmisiu  

     Dobrovičova 8,  
811 09  Bratislava 

 
8. Obsah ponuky: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a celková cena s DPH za celú 

zákazku.  
 
9. Obhliadka miesta: nie je potrebná  
 
10. Termín zadania zákazky: 18.12.2014 
 
11. Lehota dodania tovarov: do 29.12.2014 

 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena 

za dodanie predmetu zákazky. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača s najnižšou 
celkovou cenou v EUR s DPH. Do jednotkovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady 
súvisiace s dodaním premetu zákazky do miesta dodania uvedeného v bode 7 tejto výzvy 
a jeho inštaláciu. Jednotková cena predmetu zákazky bude počas celého zmluvného času 
pevná a nemenná.  
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 
13. Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: Ing. Peter Báchor 
 
14. Termín zverejnenia výzvy: 12.12.2014  
 

 
 
 
 JUDr. Ľuboš Kukliš 
 riaditeľ Kancelárie 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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