VR 83A: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Zadavatel v rámci realizace této zakázky požaduje dodání 6 ks nových přístrojů dle níže
uvedené specifikace:
Přístroj č. 1, 2, 3 a 4:
- přístroj pro zpracování min. formátu A3 s technologií tisku dle technické specifikace –
celkem 4 ks
Předpokládaný rozsah tisku měsíčně:





měsíčně 500 stran A4 + 50 stran A3 zcela čb
měsíčně 9 500 stran A4 a 1 500 stran A3 při minimálním barevném pokrytí (logo,
podpis, razítko, červená čísla v tabulce… - max. 1 % barvy)
měsíčně 3 500 stran A4, 500 stran A3 běžné zprávy (malý obrázek, barevný graf… do 5 % barevného pokrytí)
měsíčně 300 stran „plnobarevné“ pokrytí A4 a 25 stran A3

Přístroj č. 5:
- přístroj pro zpracování min. formátu A3 s technologií tisku dle technické specifikace
s omezením technologie tisku na takové, které umožňují následné laminování papíru za
tepla bez ztráty kvality tisku (tedy tradiční technologie laser, LED, inkoust, ofset apod.)
– 1 ks
Předpokládaný rozsah tisku měsíčně:





měsíčně 500 stran A4 + 50 stran A3 zcela čb
měsíčně 9 500 stran A4 a 1 500 stran A3 při minimálním barevném pokrytí (logo,
podpis, razítko, červená čísla v tabulce… - max. 1 % barvy)
měsíčně 3 500 stran A4, 500 stran A3 běžné zprávy (malý obrázek, barevný graf… do 5 % barevného pokrytí)
měsíčně 300 stran „plnobarevné“ pokrytí A4 a 25 stran A3

Pro zajištění maximální transparentnosti požaduje zadavatel všít do nabídky vzorek 4ks
výtisku A4 s barevnou fotografií a grafem z přístroje nabízeného jako přístroj číslo 4, z
kterých bude výběr při hodnocení standardně zalaminován teplým laminováním, jestli se
obraz teplem nezničí. Vzorky musí být prokazatelně označené např. podpisem a razítkem ze
strany uchazeče.

Přístroj č. 6:
- přístroj pro zpracování min. formátu A4 s technologií tisku dle technické specifikace – 1 ks
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Předpokládaný rozsah tisku měsíčně:





měsíčně 300 stran A4 černobíle
měsíčně 2 500 stran A4 při minimální barevném pokrytí (logo, podpis, razítko,
červená čísla v tabulce… - max. 1 % barvy)
měsíčně 1 000 stran A4 běžné zprávy (malý obrázek, barevný graf… - do 5 %
barevného pokrytí)
měsíčně 100 stran „plnobarevné“ pokrytí

Technické parametry jednotlivých přístrojů
Minimální požadované technické parametry
 digitální multifunkční stroj
 rychlost stroje min. 35 barevných i černobílých str./min.
 možnost tisku na obálky
 automatický oboustranný podavač dokumentů (min. na 80 listů)
 požadována duplexní jednotka (automatický duplex pro kopírování, tisk, skenování)
 stroj bude vybaven tiskovým modulem, včetně síťové karty 100/1000 Base-TX
Ethernet
 doba výstupu první stránky při tisku: do 20 sekund
 požadovány min. 3 zásobníky papíru, min. celková vstupní kapacita 1 500 listů
různých velikostí a gramáží + boční nebo čelní vstup pro obálky apod.
 celková kapacita zásobníků pro nejběžnější papír A4 a 80 g/m2 min. 1 500 listů
 tisk na papír s gramáží 60 až 220 g/m2
 požadované tiskové rozlišení: min. 600 x 600 dpi
 zoom v rozsahu 25 – 200%
 podporu jazyka Adobe PostScript 3
 tisk a skenování z/na USB klíč
 interní disk o velikosti min. 10GB sdílený v síti (automatické ukládání nascanovaných
dokumentů na tento disk a jejich sdílení všem uživatelům LAN zadavatele; uložení
dokumentů z PC uživatele pro opožděný, chráněný, nebo speciální tisk na tomto
požadovaném zařízení)
 barevné skenování rychlostí min. 30 A4 str./min.
 duplexní skenování do domovské složky, skenování do e-mailu, skenování do
prohledávatelného souboru PDF, PDF/A; možnost přednastavení více skenovacích
předvoleb nastavení (např. duplex/formát výstupního souboru/prohledávatelnost…)
 displej s ovládáním v českém a anglickém jazyce
 možnost zvolit oboustrannou kopii, barevnost kopie a počet kopií přímo na displeji
zařízení, podobně v ovladači zařízení na PC uživatele
 vzdálená správa zařízení (např. webový server integrovaný v zařízení)
 omezení tisku přes osobní kódy pro umožnění rozpočítání nákladů
 u strojů s min. formátem A3: produkční finišer s kapacitou sešívání min. 5 listů
volitelně v min. 2 pozicích, stohováním min. 500 listů, horní výstup min. 200 listů, s
vazbou brožur V1, volitelné děrování (2 nebo 4 díry)
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Nesplnění některého z těchto technických požadavků bude znamenat vyřazení
nabídky uchazeče z dalšího posouzení a hodnocení a vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.

Cena tisku
Zadavatelem požadované nacenění ceny tisku (viz příloha 4) je čtyř stupňové: černobílá
stránka, minimální barevné pokrytí, běžné pokrytí a plnobarevná stránka. Obvyklé účtování
za stranu je jedno, dvou nebo tří stupňové, závislé na velikosti papíru (A4/A3)…
Podle uchazečem nabízeného způsobu účtování cen tisku uchazeč nacení:
- u jednostupňového účtování uchazeč nacení cenu za stránku jednotnou pro všechny 4 stupně
- u dvoustupňového (obvykle čb/barva) nacení odpovídajícím způsobem jednotlivé stupně –
tedy nejčastěji cenu za první stupeň jako cenu za čb stranu a ostatní jako barevnou stranu či
obdobně podle pravidel pro konkrétní stroj
- u víceúrovňových obdobně.
Má-li některý stroj více stupňů účtování než 4 (byť takový případ zadavateli není v tuto
chvíli znám), pak postupuje uchazeč podobně podle 4 stupňů z důvodu srovnatelnosti
nabídky.

Parametry budoucí provozní smlouvy:
 platba pouze za vytisknuté strany podle stavu počitadel. Ostatní dodávky (mimo
papíru), služby, opravy, doprava, náhradní díly v ceně vytisknuté strany,
 dodávka spotřebního materiálu (mimo papíru, obálek, fólií apod.) v ceně
 servisní zásah a oprava nebo zápůjčka náhradního stroje do dvou dnů od oznámení
požadavku,
 pravidelný servis po dobu min 36 měsíců musí být zahrnut v nabídkové ceně,
 rozšířená záruka minimálně na celou dobu provozní smlouvy (36 měsíců) s možností
dalšího prodloužení
Požadavky zadavatele:
 dodávka kompletního funkčního systému včetně spotřebního materiálu do místa
zadavatele a zaškolení obsluhy a uživatelů
 uzavření kupní smlouvy a smlouvy provozní či obdobné
 neměnnou částku za vyhotovený výtisk po celou dobu trvání provozní smlouvy (36
měsíců)

