
Doplnenie Opisu predmetu zákazky na základe žiadosti o vysvetlenie  

Stanovisko Ministerstva financií SR k žiadosti o vysvetlenie nejasností na vyhlásenom prieskume trhu k predmetu 

obstarávania zákazky: „Zabezpečenie mimozáručného servisu výpočtovej techniky“, v zverejnených podkladoch: 

 

1. Žiadate servisné zásahy na 19 lokalitách v rámci celej SR, pričom počítate s nasledovným predpokladaným 
množstvom:  

a. pre položku „Servis počítačov, notebookov a malých tiačiarní“ ... 150 hod. 
b. pre položku „Servis veľkých tiačiarní a multifunkčných zariadení“ ... 110 hod. 

Má byť v uvedenom čase zahrnutý aj čas dopravy z našich servisných stredísk na miesto servisného zásahu, 

alebo je to zvažovaný čistý čas výkonu opravy? Ako požadujete riešiť dopravné náklady? 

Odpoveď: V bode 12 zverejnenej prílohy Opis predmetu zákazky je uvedené, že v cene plnenia musia byť 
zahrnuté všetky náklady Dodávateľa súvisiace priamo či nepriamo s poskytnutým plnením, vrátane 
nákladov na výjazd, techniku, dopravné náklady a pod.  
 

2. U väčšiny položiek typu náhradný diel máte uvedené konkrétne „part number“ (P/N), resp. je z popisu jasné o aký 
P/N sa jedná, no u nižšie uvedených tomu tak nie je. Viete prosím uviesť presný P/N resp. zaslať popis kde sa 
požadovaný náhradný diel nachádza?  

a. Jednotka Belt Minolta BHC3350 ... 3ks 
b. K. Memory Board Minolta BC3350 ... 8ks 
c. Navíjací valček Minolta ... 1ks 
d. Oddeľ. Valčekov Minolta BC3350 ... 4 ks 
e. Čistiaci pásik Minolta ... 10ks 
f. Jednotka Intermediate Transfer Belt Unit -Minolta ... 9ks 
g. Jednotka Pren. Obr Minotla C454e ... 5ks 
h. Jednotka Reverse Minolta ... 1ks 
i. Ložisko Minolta ... 2ks 
j. Ložisko/Spojka Minolta C454e ... 6ks 

 
Odpoveď: Doplnené kódy jednotlivých položiek 
 

a. Jednotka Belt Minolta BHC3350 ... 3ks – 34MINX40 
b. K. Memory Board Minolta BC3350 ... 8ks – 34MINK40 
c. Navíjací valček Minolta ... 1ks - 34MINX422 
d. Oddeľ. Valčekov Minolta BC3350 ... 4 ks - 34MINX421 
e. Čistiaci pásik Minolta ... 10ks - 34MINX53 
f. Jednotka Intermediate Transfer Belt Unit -Minolta ... 9ks - 34MINX461 
g. Jednotka Pren. Obr Minotla C454e ... 5ks - 34MINX462 
h. Jednotka Reverse Minolta ... 1ks - 34MINK42 
i. Ložisko Minolta ... 2ks - 34MINX47 
j. Ložisko/Spojka Minolta C454e ... 6ks - 34MINX44 

 

Súčasne sa predlžuje lehota na predkladanie cenových ponúk do 25.9.2020 do 16:00 hod. 


