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Opis predmetu zákazky 
 
 
Predmetom zákazky je dodanie troch farebných multifunkčných zariadení A3, ich doprava a inštalácia 
na miesto plnenia zákazky. 
 
Obstarávateľ požaduje v rámci predmetnej zákazky dodanie nasledovných druhov tovaru: 
 
Položka č.1:  Farebné multifunkčné zariadenie A3 - 3 ks 
 
Minimálne požiadavky: 
 

Technická špecifikácia: 

 Technológia tlače: laser  
 Panel: veľkosť/rozlíšenie: 10,1” / 1024 x 600 
 Systémová pamäť: 8 GB  
 Interné úložisko: 1 TB SSD disk 
 Rozhranie: 1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; 
 Sieťový protokol: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour 
 Podávač originálov: jednoprechodový: 300 originálov; A6–A3; 35–210 g/m² 
 Detekcia dvojtého podania: áno, upozorní na podanie 2 originálov naraz 
 Potlačiteľná veľ kosť papiera: A6–SRA3, užívateľské veľkosti papiera, bannerový 

papier 1200 x 297 mm 
 Potlačiteľná gramáž papiera: 52-300 g/m² 
 Zásobníky papiera: 1x 500; A6-A3; používateľské veľkosti; 52-256 g/m² 

1x 500; A5-SRA3; používateľské veľkosti; 52-256 g/m², 1x 2,500 listov; A4; 52-256 g/m² 
 Ručný podávač: 150 listov; A6–SRA3, používateľské veľkosti, 60–300 g/m²; baner 
 Automatická obojstranná tlač: A6-SRA3; 52-256 g/m² 
 Dokončovacie módy: zošívanie 100 listov alebo 98 + 2 krycie listy (až 300 g/m²), chrbtové 

zošívanie pol-sklad, Listový trojsklad, manuálne zošívanie, Z-sklad pre výtlačky formátu A3 
 Výstupná kapacita pri zošívaní: 200 zošitých sád 
 Listový trojsklad: 3 listy 
 Kapacita listového trojskladu: 50 sád vo výstupnej priehradke 
 Brožúra: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 300 g/m²) 
 Dierovacia jednotka: 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie 
 Životnosť tonera: Čierny 28,000 strán, farebné 28,000 strán (pri 5 % pokrytí) 
 Životnosť zobrazovacej jednotky:  

- čierna 240 000/1 000 000 strán (fotovalec / vývojnica) 
- farebné 155 000 / 1 000 000 strán (fotovalec/vývojnica) 

 Rozmery systému (Š x H x V): 615 x 688 x 961 mm (bez príslušenstva) 

Tlač: 
 Rozlíšenie tlače: 1 800 (ekvivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi 
 Rýchlosť tlače A4: 55 strán za minútu čiernobielo aj farebne 
 Rýchlosť tlače A3: 27 strán za minútu čiernobielo aj farebne 
 Tlačové jazyky: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS 
 Rýchlosť obojstrannej tlače A4: 55 strán za minútu čiernobielo aj farebne 
 Prvá kópia/výtlačok: 3,3 sek. čiernobielo; 4,3 sek. farebne 
 Čas zahrievania: 14 sek. čiernobielo, 16 sek. farebne 
 Operačné systémy: Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows 
Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 alebo 
novší; Unix; Linux; Citrix 

 Tlačové fonty: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin 
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Skenovanie: 
 Rýchlosť skenovania: až 140 strán/min. čiernobielo aj farebne jednostranne, 

až 280 strán/min. čiernobielo aj farebne obojstranne 
 Rozlíšenie skenovania: 600 × 600 dpi 
 Režimy skenovania: skenovanie do e-mailu, skenovanie na, skenovanie na FTP, 

skenovanie do schránky, skenovanie na USB, skenovanie do WebDAV, skenovanie DPWS, 
skenovanie na URL, TWAIN sken 

 Formáty skenovania: JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; 
XPS; kompaktné XPS 

 Ciele skenovania: 2 000 jednotlivých a 100 skupín; podpora LDAP 
 

Kopírovanie: 
 Rozlíšenie kopírovania: 600 x 600 dpi 
 Gradácia: 256 stupňová 
 Viacnásobné kopírovanie: 1 – 9 999 
 Formát originálu: A3 
 Zväčšenie: 25 – 400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom 

 
 
Zadaniu vyhovuje model „bizhub C550i“ výrobcu „Konica Minolta“ zostavenie: „jednoprechodový 
podávač DF-714, EM-908 Úložisko SSD – 1 TB SSD, stolík PC-416, finisher FS-540SD, transportná 
jednotka RU-513, dierovacia jednotka PK-526, jednotka pre Z-sklad papiera A3 ZU-609“ 
 
 
Osobitné požiadavky na plnenie: 

- vrátane dopravy a inštalácie na 1., 2. a 3 nadzemné podlažie budovy verejného obstarávateľa 
na adrese: Štefanovičová 3, Bratislava 

- predmetom plnenia sú len preukázateľne nové zariadenia a licencie softvéru, verejný 
obstarávateľ neakceptuje tovar rozbalený, používaný, vystavovaný, opravovaný, renovovaný, 
repasovaný  alebo  inak  upravované zariadenia a licencie, 

- pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho 
výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takomto prípade bude akceptovať ekvivalentné 
plnenie len tovarom s preukázateľne rovnakými alebo lepšími parametrami, 

- v prípade, že dodávateľ predloží verejnému obstarávateľovi návrh plnenia, ktorý nezodpovedá 
popisu a technickej špecifikácií podľa popisu v predmete zákazky má verejný obstarávateľ 
právo neprijať ponuku, 

- dodávka tovaru sa uskutočňuje v pracovný deň v čase od 08:30 hod.do 14.00 hod.  
(do  termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky) 
s dodacím listom, 

- ponuka musí obsahovať okrem povinných náležitostí: jednotkovú cenu príslušnej časti bez 
DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu zostavy bez DPH, s DPH, celková cena za celkové 
množstvo zostáv bez DPH, s DPH, 

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke, 
- záručná doba na vykonanú opravu tlačiarní je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania 

preberacieho protokolu/protokolu o vykonanej oprave, 
- záručná doba na ostatný dodaný tovar a vykonanú opravu ostatného tovaru 

je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu/protokolu o vykonanej 
oprave.  

 
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v Opise 
predmetu zákazky sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa 
a uvedená ponuka bude vylúčená z vyhodnotenia ponúk. 


