
Obec Bělotín Vás vyzývá k předložení nabídky k zakázce malého rozsahu na služby s předpokládanou 
hodnotou do 150000,- Kč bez DPH při kalkulované době trvání pronájmu 6 let.  
 
Poptáváme dlouhodobý pronájem digitálního barevného multifunkčního síťového tiskového stroje 
A3 bez pevně stanoveného objemu provozu. 
 
Požadované minimální parametry: 

- rychlost min 30 stran/min A4 černobíle i barevně 
- digitální kopírka / tiskárna /skener A3 (fax není překážkou) 
- oboustranný tisk a podavač originálů, jednoprůchodový skener 
- paměť min 2 GB RAM plus HDD 250 GB nebo jiné odpovídající řešení 
- zásobníky 2x500 listů, univerzální na 500 listů (min 1x A4 a 1x A3 80g/m2) 
- nejméně 1 podavač na min 20 listů papíru 180-250 g/m2 
- rozhraní Ethernet 10/100/1000 
- emulace PCL6, PCL5e, PDF 
- sken do e-mailu, popř. sken do schránky, sken do OCR, formát PDF, DOC, XLS, TIFF, JPG 
- kompletní ovládání a manuál v češtině 
- kompatibilní se systémem Windows 7 32 i 64 bit. vč. ovladačů v češtině 

 
Požadavky na stanovení nabídkové ceny: 
Veškeré náklady na opravy (včetně materiálu jako je fotoválec, vývojnice atd.) a dodávky spotřebního 
materiálu vč. cestovních nákladů a poštovného (vyjma ceny toneru a papíru) budou zakalkulovány do 
pravidelného měsíčního pronájmu. 
Samostatně bude uvedena maximální cena za každou tonerovou kazetu s výtěžností min 2500 stran, 
kterou je dodavatel schopen garantovat po dobu trvání smlouvy. V případě vyšší výtěžnosti uveďte i 
cenu přepočtenou na požadovanou min výtěžnost. 
Dodavatel provede na své náklady instalaci zařízení a zaškolení obsluhy v nezbytném rozsahu. 
Součástí dodávky bude startovací sada tonerů a 1 kompletní záložní sada. Toner bude dodáván max 
do dvou dnů od objednání na dohodnutém mailovém kontaktu. 
 
Požadavky na smlouvu: 
Smlouva o pronájmu bude sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou max 2 měsíce. Předmět 
pronájmu zůstává majetkem dodavatele a v případě potřeby je možno dohodnout jeho výměnu za 
nový. Měsíční cena pronájmu bude posuzována s ohledem na předpoklad trvání smlouvy 6 let. 
Oprava bude zahájena do 24 hod. od nahlášení závady na dohodnutém mailovém kontaktu, v případě 
potřeby bude do 48 hod. dodán náhradní stroj odpovídajících parametrů. 
V případě nabídky provozu s neoriginálním tonerem bude dodavatelem garantován provoz a záruky 
jako u originálního. 
 
Požadavky a předložení nabídky: 
Spolu s nabídkou zašlete ukázkový výtisk  - alespoň 2 strany A4 (plnobarevného letáku v kvalitě 
obchodní grafiky a digitální fotografie) k posouzení kvality tisku a rozsahu potisknuté plochy. 
Nabídky předložte maximálně do středy 20.5.2015 do 15 hod. písemně v českém jazyce a v zalepené 
obálce označené heslem „KOPÍRKA“ na adresu úřadu nebo osobně tamtéž. Dotazy je možno vznášet 
mailem nebo telefonicky na níže uvedeném kontaktu. 
 
Nabídky budou posuzovány: 

- s ohledem na dodržení min parametrů s váhou 20%, nabídky nesplňující parametry budou 
vyřazeny 

- s ohledem na cenu pronájmu kalkulovanou na 6 let provozu s váhou 40% 
- s ohledem na cenu sady toneru s váhou 20% 
- s ohledem na podmínky smlouvy s váhou 10% 
- s ohledem na kvalitu tisku a potisknutelnou plochu s váhou 10% 

 
V Bělotíně, 11.5.2015  
 Mgr. Eduard Kavala 

 starosta obce Bělotín 


