Poptávka tiskáren pro MěÚ Blovice
Zadání poptávky:
Prosíme o vypracování nabídky na pořízení níže uvedených tiskáren s různými možnostmi financování
(přímý nákup, ale především leasing, pronájem s platbou za stránku a podobné) a možností
separátního pořízení jednotlivé tiskárny.
Výběrovým kritériem je kromě ceny a technických specifikací i termín dodávky.
Předmět poptávky:
2 ks barevné A3/A4 síťové tiskárny dle níže uvedených parametrů, přičemž
- jeden kus v provedení bez finišeru a zásobníky papíru dle parametrů
- druhý kus v provedení s finišerem, možno zvýšená kapacita zásobníků papíru
Parametry:
min. 20 stran za minutu
cca 5000 stran měsíčně
oboustranný barevný tisk A4/A3
oboustranný podavač dokumentů
Adobe® PostScript® 3™
Elektronické kompletování
Připojení LAN
Podpora SNMP ver. 2/3
Emulace PCL 6
tisk více stran na jednu stranu
automatická volba zásobníku
min. 600x600dpi
zásobníky na min. 500 listů A4 a 250 listů A3
Funkce skenování a kopírování:
- Skenování do mailu, podpora LDAP
- Skenování do prohledávatelného PDF
- výběr oblasti
- funkce tvorby úlohy
- kopírování knih
Finišer
sešívání min. 3 místa (horní roh nebo boční sepnutí alespoň na dvou místech)

Vypracoval 24.2.2012 Ondřej Wild

Zápis z hodnocení nabídek
Poptávka tiskáren pro MěÚ Blovice
Zadavatelem – městem Blovice (odd.ICT) byly osloveny 2 firmy – Techniservis s.r.o. a KODA
CZ s.r.o.. Do 12.3.2012 bylo odevzdány 2 nabídky. Předmětem hodnocení jsou 2 varianty –
koupě zařízení a nebo pronájem zařízení na 4 roky (předpoklad 9000ks kopií čb + 1000ks
kopií barevně (á měsíc)).
Cena bez DPH v Kč – Cena bez DPH v Kč –
Splnění
Dodavatel
koupě v hotovosti
pronájem na 4 roky
podmínek
Pronájem:
Ano
48x3.552,- = 170.496,Cena za tisk:
9000x0,24x48=103.680,Techniservis s.r.o.,
1000x1,60x48=76.800,Šumavská 6, 301 00 Plzeň
144.960,- Cena celkem 350.976,48x3.237,- = 155.376,Ano
Cena za tisk:
KODA CZ s.r.o., Barrandova
9000x0,21x48=90.720,543/3, 326 00 Plzeň (obch.
1000x1,30x48=62.400,zast. XEROX CR)
132.127,- Cena celkem 308.496,Komise pro hodnocení nabídek ve složení Bc.Václav Kybic, Ondřej Wild a Ing.Michal Hodek
doporučuje Radě města Blovice na základě výsledku poptávkového řízení schválit čtyřletý
pronájem 2 ks tiskáren od firmy KODA CZ s.r.o., Barrandova 543/3, 326 00 Plzeň. Jedná se o
nabídku multifunkčních zařízení Xerox WorkCentre 7120_T a 7120_S s příslušenstvím.
Důvodem výběru je nabídková cena, a splnění formálních požadavků dle zadání. Po uběhnutí
pronájmu na 4 roky je možné zařízení odkoupit za cenu ve výši 1 splátky. Cena zahrnuje
veškeré náklady na provoz (servis+náplně+záruka) z výjimkou nákladů na papír a el.energii.
Částky na pronájem a další položky jsou zahrnuty v rozpočtu MěÚ Blovice v kapitole ICT.
Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení čtyřletý pronájem 2 ks síťových
tiskáren (dle specifikace v příloze) včetně servisního zabezpečení od firmy KODA CZ s.r.o.,
Barrandova 543/3, 326 00 Plzeň (obch.zast.XEROX CR) za cenu 308.496,-Kč bez DPH.
V Blovicích 14.3.2012
Bc.Václav Kybic
Ondřej Wild
Ing.Michal Hodek

