Poptávka tiskáren pro MěÚ Blovice 2013
Upřesnění poptávky 11.10.2013
Zadání poptávky:
Prosíme o vypracování nabídky na pořízení níže uvedených multifunkčních tiskáren v uvedených
počtech s možnostmi financování leasing/pronájem na 4 roky, s platbou za vytištěnou stránku apod.
a možností odkupu zařízení za částku nepřevyšující 1 měsíční pronájem zařízení.
Výběrovým kritériem je kromě ceny a technických specifikací i termín dodávky.
Smlouva nebude mít zakotven závazek o minimálním počtu vytištěných stran za období.
Po dobu pronájmu (leasingu) dodavatel zajišťuje veškeré dodávky spotřebního materiálu vyjma
papíru na své náklady. Dodavatel zákazníkovi neúčtuje dopravné těchto materiálů.
Dále dodavatel na své náklady po dobu pronájmu (leasingu) zajišťuje veškerý servis včetně dodávky
náhradních dílů běžně opotřebených a vadných bez příčiny zákazníka. Dodavatel zákazníkovi neúčtuje
náklady na dopravu technika k servisnímu zásahu.
Dodavatel může po zákazníkovi požadovat úhradu za servis a dopravu technika pouze u závad
prokazatelně způsobených nesprávným používáním.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu o předpokládané hodnotě cca 350 tis.Kč bez DPH.
Předměty poptávky:
1) Barevná multifunkční A3/A4 tiskárna - 1 ks
• min. 20 stran za minutu
• Zatížitelnost 5000 stran měsíčně
• oboustranný barevný tisk A4/A3
• oboustranný plnobarevný podavač dokumentů
• Adobe® PostScript® 3™
• Elektronické kompletování
• Připojení LAN
• Podpora SNMP ver. 2/3
• Emulace PCL 6
• ovládání pomocí dotykového displeje
• 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 emailu, podpora LDAP
- Skenování do prohledávatelného PDF
- výběr oblasti
- funkce tvorby úlohy
- kopírování knih

•

ovladače pro systémy Windows XP, Vista, 7 a 8, Windows Server 2003, 2008, 2012 (32bit i
64bit)

2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barevná multifunkční A4 tiskárna - 1 ks
min. 20 stran za minutu
Zatížitelnost 5000 stran měsíčně
oboustranný barevný tisk
oboustranný plnobarevný podavač dokumentů
Adobe® PostScript® 3™
Elektronické kompletování
Připojení LAN
Podpora SNMP ver. 2/3
Emulace PCL 6
ovládání pomocí dotykového displeje
tisk více stran na jednu stranu
automatická volba zásobníku
min. 600x600dpi
zásobník na min. 250 listů A4
Funkce skenování a kopírování:
- Skenování do emailu, podpora LDAP
- Skenování do prohledávatelného PDF (u tohoto stroje není podmínkou, pouze
výhodou)
- funkce tvorby úlohy
ovladače pro systémy Windows XP, Vista, 7 a 8, Windows Server 2003, 2008, 2012 (32bit i
64bit)

•
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Černobílá multifunkční A4 tiskárna - 2 ks
min. 20 stran za minutu
Zatížitelnost 5000 stran měsíčně
oboustranný barevný tisk A4
oboustranný plnobarevný podavač dokumentů
Adobe® PostScript® 3™
Elektronické kompletování
Připojení LAN
Podpora SNMP ver. 2/3
Emulace PCL 6
ovládání pomocí dotykového displeje
tisk více stran na jednu stranu
automatická volba zásobníku
min. 600x600dpi
zásobník na min. 250 listů A4
Funkce skenování a kopírování:
- Skenování do emailu, podpora LDAP

-

•

Skenování do prohledávatelného PDF (u tohoto stroje není podmínkou, pouze
výhodou)
- funkce tvorby úlohy
ovladače pro systémy Windows XP, Vista, 7 a 8, Windows Server 2003, 2008, 2012 (32bit i
64bit)

Žádáme Vás o vypracování nabídky resp. návrhu smlouvy s předložením do 25.10.2013 na kontaktní
e-mail: ondrej.wild@mublovice.cz .

Vypracoval 7.10.2013 Ondřej Wild, odd.ICT
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455

Zápis z hodnocení nabídek
Poptávka tiskáren pro MěÚ Blovice 2013
Zadavatelem – městem Blovice (odd.ICT) byly osloveny 3 firmy – Techniservis s.r.o.,
C -SYSTEM a.s. a BLUEPEOPLE s.r.o.. Do 25.10.2013 byly odevzdány 2 nabídky. Předmětem
hodnocení je pronájem 4 ks (2 ks barva, 2 ks čb) zařízení na 4 roky (předpoklad za každé zař.
2000 ks kopií čb + 300 ks kopií barevně (á měsíc)).
Cena bez DPH v Kč – pronájem na 4
Splnění
Dodavatel
roky
podmínek
Pronájem:
Ano
48x 2.665,- = 127.920,Cena za tisk celkem:
Techniservis s.r.o.,
48x 4.542,- = 218.016,Šumavská 6, 301 00 Plzeň
Cena celkem 345.936,Pronájem:
Ano
48x 2.578,- = 123.744,BLUEPEOPLE s.r.o.,
Cena za tisk celkem:
Lipovská 438/13
48x 3.780,- = 181.440,Praha 5, 155 21
(obch. zast. XEROX ČR)
Cena celkem 305.184,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 4 ks tiskáren od firmy BLUEPEOPLE s.r.o., Lipovská 438/13, Praha 5, 155 21. Jedná se
o nabídku 1 ks multifunkčních zařízení Xerox WorkCentre 7220 a 3 ks Xerox WorkCentre
6605 s příslušenstvím. Důvodem výběru je nabídková cena, a splnění formálních požadavků
dle zadání. Po uběhnutí pronájmu na 4 roky přechází zařízení do majetku města. Cena
zahrnuje veškeré náklady na provoz (servis+náplně+záruka) z výjimkou nákladů na papír a el.
energii. Částky na pronájem a další položky budou zahrnuty v rozpočtu MěÚ Blovice
v kapitole ICT.
V Blovicích 4.11.2013
Bc.Václav Kybic
Ondřej Wild
Ing.Michal Hodek

Návrh usnesení:
RM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení čtyřletý pronájem 4 ks síťových
tiskáren (dle specifikace v příloze) včetně servisního zabezpečení od firmy BLUEPEOPLE s.r.o.,
Lipovská 438/13, Praha 5, 155 21 (obch.zast. XEROX ČR) za cenu 305.184,-Kč bez DPH.
RM předloží ZM na základě výsledku poptávkového řízení smlouvu na čtyřletý pronájem 4 ks
síťových tiskáren (dle specifikace v příloze) včetně servisního zabezpečení od firmy
BLUEPEOPLE s.r.o., Lipovská 438/13, Praha 5, 155 21 (obch.zast. XEROX ČR s.r.o., Vinohradská
2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 48109193) za cenu 305.184,-Kč bez DPH.
ZM schvaluje na základě výsledku poptávkového řízení smlouvu na čtyřletý pronájem 4 ks
síťových tiskáren (dle specifikace v příloze) včetně servisního zabezpečení od firmy
BLUEPEOPLE s.r.o., Lipovská 438/13, Praha 5, 155 21 (obch.zast. XEROX ČR s.r.o., Vinohradská
2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 48109193) za cenu 305.184,-Kč bez DPH.
Vyřizuje: Ing.Hodek, OERM
Č.j.: 13842/13

