
 
 
 

 PRIESKUM TRHU 
 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
Úradný názov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Poštová adresa Štefanovičova 5 
Mesto Bratislava PSČ 817 82 
IČO 00151742 
Kontaktná osoba Ivan Palkovič , DiS 
e-mail  ivan.palkovic@mfsr.sk  

 
1. NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:  

 
       Servisná zmluva na pozáručný servis a údržbu kopírovacích strojov UTAX 
 
 

2. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
 

Predmetom tejto servisnej zmluvy je komplexný pozáručný servis  a vykonávanie opráv kopírovacích strojov, 
tlačiarní a multifunkčných zariadení značky UTAX v objektoch objednávateľa. Dodanie originálnych náhradných 
dielov a spotrebného materiálu do zariadení, vykonanie priebežnej profylaxie, pravidelných prehliadok a opráv 
zariadení používaných objednávateľom. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať originálny spotrebný 
tovar a náhradné diely pre kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia.  
 
Zoznam zariadení značky UTAX : 

UTAX C 148 
UTAX C 157 
UTAX CD 23 
UTAX CD 1115 
UTAX CD 1315 
UTAX CD 1020 
UTAX CD 1025 
UTAX CD 1035 
 

 
 

V predmete zákazky je zahrnuté aj poskytnutie záručnej doby na všetok dodaný tovar minimálne v lehote 
24mesiacov.   

 
 

 
 
 
 
 

3. MIESTO PLNENIA  PREDMETU ZÁKAZKY:  
 

Ministerstvo financií SR, Štefanovičová ul. č. 5, Bratislava 
 

 
 



 
 
 

4. CENA: 

Popis Merná 
jednotka 

Cena bez 
DPH v EUR 

DPH 
(%) 

Cena 
s DPH v 

EUR 

servis analógových zariadení 1 hod.  
20 

  

servis digitálnych zariadení/ čierna tlač 1 hod.  20  

servis digitálnych zariadení/ farebná tlač 1 hod.  20  

Pravidelná servisná prehliadka 1 hod.  20  

Vypracovanie technického posudku 1 zariadenie    

Vystavenie vyraďovacieho protokolu  1 zariadenie  20  

        
Paušálna sadzba za dopravné náklady:   

Sídlo 
objednávateľa: 

Ministerstvo financií SR, 
Štefanovičová 5, (Kyčerského 
1), 817 82 Bratislava 

paušál v rámci 
mesta 

Bratislava  20  

 
Uchádzač predloží cenník najčastejšie používaných náhradných dielov a spotrebného materiálu. 
Cenu celkom uvádzajte v EUR bez DPH. 
Cena celkom musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta.  
Cena celkom musí byt uvedená ako konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s 
realizáciou predmetu plnenia. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. 
Ceny musia byt stanovené podľa zákona NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR c.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky c.18/1996 Z. z. 
o cenách. 

 
 
 

5. PLATOBNÉ  PODMIENKY:  Splatnosť  faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani 
preddavky na realizáciu predmetu plnenia. 

 
6. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH. 
 

7. REALIZACIA: Uzatvorenie zmluvy na dobu 24 mesiacov. 
 

8. KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU ZÁKAZKY:  
     

Ivan Palkovič, DiS, tel.: (421-2) 5958 2080, e- mail: ivan.palkovic@mfsr.sk 
 

9. UPLYNUTIE  LEHOTY  NA  PREDKLADANIE   CENOVÝCH   PONÚK:  
  do   18.12.2013  
Cenová ponuka musí byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne na miesto plnenia  alebo e-mailom na 
adresu:  ivan.palkovic@mfsr.sk  
  
Neúplná ponuka nebude hodnotená.  
 

mailto:ivan.palkovic@mfsr.sk


 
 
 

10. OSTATNÉ PODMIENKY:   
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a tiež zrušiť postup zadávania 

zákazky. Ponuky môžu byt konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie verejného 
obstarávateľa.  Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 
 
 
V Bratislave, 13.12.2013 
 
Ing. Juraj Kurucár 
riaditeľ odboru hospodárskej správy 
 


