NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MESTO ŽIAR NAD HRONOM
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Október 2015

ZÁKAZKA POR. Č.

130/PT/2015

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Tlačové služby so zabezpečením tlače a autentifikáciou

Druh zákazky

Tovar a Služba
Predmetom zákazky je:

dodanie, vyladenie a nastavenie SW a HW v celkovom počte 2 ks
farebných zariadení a 1 ks čiernobiele,
zaistenie zhotovenia 1 strany dokumentu fotokopírovaním alebo
tlačením formátu A3, A4 ako základného s 5% pokrytím čiernou,
alebo u farebných zariadení s 5 % pokrytím C,M,Y,K. Všetky
formáty, s ktorými zariadenie pracuje budú prepočítateľné na
formát

A4.

Zaistením

sa

rozumie

zabezpečenie

plnej

prevádzkyschopnosti zariadenia
singulárne softwarové riešenia pre správu multifunkcií na MsÚ
v Žiari nad Hronom vrátane správy user autentification a account
Predmet zákazky

managmentu a ich aktualizácii,
automatické jednosmerové monitorovanie stavu a zber dát
o používaní zariadenia,
vytvorenie

a realizácia

zabezpečenia

tlače,

kopírovania

a skenovania s využitím bezkontaktného čítacieho modulu pre
načítavanie informácií z bezpečnostného identifikačného systému
MsÚ ZH podľa individuálnych požiadaviek,
Súčasťou predmetných služieb je dodávka a k tomu príslušné služby:

dodávka papiera 80g/m2, tonerov, spotrebného materiálu,
všetkých opotrebovaných alebo poškodených náhradných dielov
(mechanických aj elektronických),

prácu technika

(opravy, výmena spotrebného materiálu, ND,

nastavenie a čistenie zariadenia, príjazd na servisný zásah...)
cestovné a dopravné náklady ( dovoz a dodávka tonerov,
spotrebného materiálu, príjazd na servisný zásah...)

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia zmluvy
Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

13 737,44 s DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov

0.1

TOPICO s.r.o.,

Identifikačné číslo (IČO)

44 392 010

Ulica a číslo

Zvolenská cesta 14

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

974 01

Štát

SK

Telefón

+421 917 538 161

Email:

topico@topico.sk

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

11 447,87,- Bez DPH

