MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

Vaša značka:
Naša značka: 2044/773/2012 Vybavuje: správne odd./Ing. R. Šišovič Dňa: 03.04.2012

VEC: Prieskum trhu na dodávku, montáž a servis multifunkčného zariadenia.
Mesto Svätý Jur v zastúpení primátorom mesta Ing. Alexandrom Achbergerom
v súlade so Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 6 písmeno b, §4 odst.1, §102 vyhlasuje prieskum s nasledovným predmetom obstarávania.

Predmetom obstarávania je:
Multifunkčné zariadenie
 Plnofarebný kopírovací stroj.
 Plnofarebná sieťová tlačiareň.
 Plnofarebný sieťový skener, sken to E-mail.
 Laserový Fax, PC FAX.
 Dokument server.
Minimálne parametre :
 Schopnosť digitálnej kópie aj tlače.
 Formát: A5 – A3.
 Veľkosť originálu a kópie: A3+ max, A6 min.
 Rýchlosť tlače: 30 čb/min; 30 plnofar. A4/min; 18 A3/min, čb a far.
 Automatická duplexná tlač: A3 maximálne, A5 minimálne.
 ZOOM: 25 - 400 % s 1% krokovaním.
 Zásobníky papiera: 2x500 + 1x100 listov štandard .
 Zásoba papiera: 3.000 listov.
 Kapacita pamäti: 1024 MB RAM.
 HDD 40 GB.
 Rozlíšenie: 600 dpi kopírovanie, pri tlači 2400x600 dpi x 4 bit.
 Gramáž papiera: 60 - 257 g/m2.
 Odporučený mesačný výkon 25.000 strán A4.
 Schopnosť digitálne ukladať spracované dokumenty.
 Životnosť zariadenia: 2 mil. strán A4.
 Možnosť bezdrôtového prenosu dát.
 Záruka 36 mesiacov
Telefón
02/44971321

Fax
02/44971320

IČO
00304832

DIČ
2020662138

Bankové spojenie
624112 / 0200

Internet
www.svatyjur.sk

E-mail
msu@svatyjur.sk

V cene bude započítané:
 podávač dokumentov,
 duplex,
 bypass,
 RAM,
 HDD,
 Tlačovo/skenovací modul,
 sieťová karta,
 USB 2.0,
 zásobníky 4x500 listov,
 valec+developery,
 toner,
 stolík,
 inštalácia,
 doprava,
 zaškolenie,
 záruka.
Požiadavky na prevádzku :
Systém musí vyhovovať platnej legislatíve na Slovensku.
Podmienky :
A/ poskytnutie služby (definovanej zákonom č.25/2006 ako zákazka s nízkou hodnotou),
ktorej predmetom je poskytnutie dodávky tovaru, podľa podkladov od objednávateľa.
B/ v ponuke uchádzač predloží :
1. Ocenenú práce v predmete obstarávania.
2. Dodacia lehota spolu s montážou.
3. Záručná lehota.
4. Cenu za servis do 24 hod. od nahlásenia poruchy.
5. Cena práce za servis (1 hodina bez materiálových nákladov).
6. Vzdialenosť servisu (resp. dopravné náklady pre pracovníka servisu).
7. Oprávnenie na predmet obstarávania.
8. Požiadavky na obstarávateľa.
9. Celková cena za poskytnutú službu s DPH.
10. Cena za poskytnutú službu bez DPH.
11. Cena za poskytnutia tých prác, ktoré nie sú uvedené v prílohe a ktoré uchádzač
zistí a vyšpecifikuje na základe miestnej obhliadky prípadne iným spôsobom a toto
ocenenie bude samostatnou prílohou ponuky.
Miesto dodávky
Termín predloženia ponuky
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

:
:
:

Mestský úrad, Prostredná 29, Svätý Jur
do 13.04.2012 do 12.00 hod.
Mestský úrad Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21
900 21 Svätý Jur

Ponuka bude doručená na Mestský úrad Svätý Jur v zalepenej obálke a bude
obsahovať:
adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
označenie heslom „NEOTVÁRAŤ – KOPÍRKA“.

Ďalšie podmienky :
1. V cene diela zhotoviteľ zahrnul všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa
tejto zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu,
používanie telefónu a primeraný zisk.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe
a dodržiavanie ustanovení vyhl. 374/90 Zb. a nasl. o bezpečnosti práce a technických
zariadeniach pri stavebných prácach a zák. č.330/1996 Z.z. a nasl. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a za zabezpečenie a organizovanie požiarnej ochrany
v zmysle príslušných predpisov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj
náklad bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe
priebežne, resp. najneskôr v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní.
4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Obhliadka objektu nie je nutná.
Ďalšie informácie od obstarávateľ je možné získať v úradných hodinách od 9.00 hod.
do 14.00 hod., alebo na základe vopred dohodnutého termínu s Ing. Roman Šišovič, telefón
0907 717 754.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu zastaranosti a opotrebovania predchádzajúceho
zariadenia.
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk.

Ing. Alexander ACHBERGER
primátor mesta

