Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Město Břeclav, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ust. § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") vyzývá k podání nabídky a
prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Centrální tiskové řešení formou pronájmu".
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
obec
MUDr. Oldřich Ryšavý - starosta města
00283061
Bc. Josef Hlavňovský, pověřen vedením OKT
519 311418
josef.hlavnovsky@breclav.eu

Výzva je uveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283061
a internetových stránkách města Břeclav www.breclav.eu. Zadavatel zároveň vyzývá 5 uchazečů k
předložení nabídky.
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 ks nových multifunkčních síťových tiskových
zařízení (dále jen Zařízení), jejich následné zprovoznění, konfigurace a zaškolení příslušných osob
zadavatele. Součástí zakázky je rovněž dodávka, instalace a konfigurace příslušného software
(ovladačů).
9ks multifunkčního zařízení A3 - černobílý tisk
1 ks multifunkčního zařízení A3 - barevný tisk
1 ks multifunkčního zařízení A3 s finišerem - barevný tisk
Dále je předmětem zakázky návrh, dodání a zprovoznění systému pro správu tisku (dále jen Tiskový
systém). Součástí Tiskového systému bude systém pro jednoznačné určení oprávněného uživatele,
který může provádět operace s tiskovými zařízeními (tisk, kopírování, skenování).
Předmětem zakázky je rovněž průběžné poskytování souvisejícího spotřebního materiálu, služeb,
včetně vzdálené správy, veškerých oprav a servisu dodaného zařízení, včetně dopravy do lokalit, a to
po celou dobu smluvního vztahu 48 kalendářních měsíců ode dne zahájení poskytování služeb.
Předmětem zakázky je také dodání 250 ks hybridních čipových karet se zadavatelem dohodnutým
potiskem pro autentizaci uživatelů k zařízení.
Karta, mimo bezkontaktní autentizaci uživatelů Zařízení, bude do budoucna sloužit k ukládání
certifikátů, kontaktní čip bude používán k autentizaci uživatelů místní sítě s vazbou na služby Active
Directory.
Předmětem zakázky není dodávka papíru.
Technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
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3. Předpokládaná hodnota a klasifikace veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celou dobu trvání smlouvy činí 3.500.000,- (tři
milionypětsettisíc korun) bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje mimo jiné náklady na tisk a kopírování v rozsahu
cca 700.000 ks černobílých a cca 300.000 ks barevných výtisků za rok bez jakéhokoliv závazku
minimálního plnění. Předpokládaný počet výtisků vychází ze studie roku 2011, skutečná potřeba může
meziročně i druhově kolísat.
Klasifikace veřejné zakázky:
Digitální tisk

CPV kód
79811000-2

Balík programů pro tiskárny

48970000-8

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: 15. 9. 2013
Předpokládaný termín začátku poskytování služeb: 1. 10. 2013
Místo plnění: Budovy zadavatele - nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Délka trvání plnění: 48 kalendářních měsíců ode dne začátku poskytování služeb
5. Nabídková cena, údaje o hodnotících kritériích, způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena vč. DPH, kde 3 (tři) dílčí kritéria jsou stanovena
takto:
1. cena vč. DPH za jednu A4 ČB kopii (tisk) bez omezení pokrytí a závazku minimálního plnění na
černobílém stroji
(váha 20 %)
2. cena vč. DPH za jednu A4 barevnou kopii (tisk) bez omezení pokrytí a závazku minimálního plnění
(váha 20 %)
3. cena vč. DPH za pronájem 11 ks Zařízení za 1 měsíc (váha 60 %)
Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění této veřejné zakázky vč. DPH.
Nabídkovou cenu zpracuje uchazeč dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí
být konečná a obsahovat veškeré náklady související s realizací předmětu této veřejné zakázky vč.
nákladů souvisejících.
Způsob hodnocení je stanoven takto:
1. dílčí kritérium 1 - hodnotí se pouze výše nabídkové ceny vč. DPH. Každá hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší nabídky (tato obdrží 100
bodů) k hodnocené nabídce
2. dílčí kritérium 2 - hodnotí se pouze výše nabídkové ceny vč. DPH. Každá hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší nabídky (tato obdrží 100
bodů) k hodnocené nabídce
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3. dílčí kritérium 3 - hodnotí se pouze výše nabídkové ceny vč. DPH. Každá hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší nabídky (tato obdrží 100
bodů) k hodnocené nabídce
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Sestavení celkového pořadí:
Bodová hodnota nabídky, vypočtená výše uvedeným způsobem, bude násobena vahou kritéria a v
každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu
nabídky.
Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou výsledné bodové hodnoty nabídky tak, že
nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
6. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídky
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce, v listinné podobě (písemně) a musí být podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V nabídce musí být uvedena kontaktní osoba uchazeče
včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonického spojení.
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Nabídka musí být podána na celý předmět veřejné
zakázky specifikovaný v bodě 2 zadávací dokumentace „Předmět veřejné zakázky".
V případě podání nabídky, která bude obsahovat pouze část požadovaného plnění, bude tato nabídka
vyřazena.
Nabídka se podává v uzavřené neporušené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA" „Centrální tiskové řešení formou pronájmu". Na obálce musí být uvedena adresa
uchazeče. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Nabídka uchazeče musí obsahovat:
Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (závazný vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace)
obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem
Oprávněné osoby uchazeče.
Prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, zeje uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty (prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou uchazeče)
Návrh smlouvy.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně
zmocněnou. Originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této
smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další
účasti na veřejné zakázce. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální
stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a
výzvě. Dále bude obsahovat mj. v samostatných bodech rozpracované tyto údaje:
Uchazeč navrhne podrobný harmonogram zpracování zakázky (dodávky a instalace
Zařízení a Tiskového systému vč. zprovoznění a konfigurace)
Uchazeč ve smlouvě uvede nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 2 zadávací
dokumentace
Uchazeč uvede obchodní a platební podmínky v souladu s touto výzvou a zadávací
dokumentací
V rámci návrhu smlouvy uchazeč specifikuje požadavky na součinnost zadavatele
Zadavatel požaduje v návrhu smlouvy uvést
(1) Sankci za nedodržení termínu začátku poskytování služeb z důvodu zavinění
dodavatele požaduje zadavatel min. 5.000 Kč (pět tisíc korun) za každý
započatý den prodlení.
(2) Sankci za nedodržení lhůty pro reakční dobu a garanci opravy (viz technická
specifikace v příloze č. 1 této zadávací dokumentace) požaduje zadavatel min.
5.000 Kč (pět tisíc korun) za každý započatý den prodlení.
Popis nabízeného plnění, který bude v souladu s technickou specifikací předmětu zakázky dle
přílohy č. 1 této zadávací dokumentace
Další požadavky
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1. Nabídky, které nesplní podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci, budou z hodnocení
vyřazeny.
2. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem kdykoliv do uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem.
3. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného
dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
4. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek
5. Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů
spojených s vypracováním a podáním nabídky.
6. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.
7. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců
ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
8. Prohlídka místa plnění nebude realizována.
9. Uchazeč spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci zakázky uděluje
zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
10. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům
a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého
subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije seznam subdodavatelů, v
němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude
konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu služeb a s uvedením procentuálního (%)
finančního podílu na veřejné zakázce. Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení
každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat
jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle
jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné
zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu.
11. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
7. Obchodní a platební podmínky
Poptávané plnění bude ze strany zadavatele čerpáno oproti měsíčním platbám, které budou
složeny z:
1. Paušální částky, do které budou rozloženy veškeré náklady, včetně počáteční dodávky,
instalace a zprovoznění tiskového řešení (zařízení), instalace Tiskového systému a jeho
napojení na Active Directory vč. navázání čipů na uživatele, zaškolení administrátorů, cena
SW licencí a maintenance (update na nové verze) po dobu platnosti smlouvy.
2. Variabilní částky, odvozené z měsíčního objemu tisku a ceny výtisku za jednu stránku (dle
barevnosti tisku).
Cena předmětu zakázky bude splatná měsíčně, na základě jednotlivých faktur dodavatele. Fakturace
může být zahájena až po předání předmětu zakázky a podpisu předávacího protokolu oběma stranami.
Cena je definována jako cena konečná a pevná po celou dobu plnění zakázky. Cena může být měněna
pouze s ohledem na případnou změnu sazby daně z přidané hodnoty.
Zadavatel neposkytuje finanční zálohy.
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Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně
závazných právních předpisů a bude podkladem pro zaplacení dodávky. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je
zadavatel oprávněn ji dodavateli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
Splatnost faktury bude minimálně 30 dnů od jejího doručení zadavateli.

8. Požadavky na splnění kvalifikace
Uchazeč prokáže splnění kvalifikace předložením prostých kopií dokladů prokazujících splnění
kvalifikace a ve specifikovaných případech formou čestného prohlášení. Zadavatel si vyhrazuje
požadovat doložení kvalifikace originály nebo úředně ověřenými doklady od uchazeče, který podá
nejvhodnější nabídku, před uzavřením smlouvy.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí v nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1
písm. a) až k) zákona předložením čestného prohlášení, dle přiloženého vzoru - příloha č. 4.
Uchazeč musí v nabídce prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 54 písm.
a) a b) zákona.
Kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) zákona dodavatel prokáže výpisem z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. b) zákona dodavatel prokáže předložením výpisu z
živnostenského rejstříku, týkající se příslušného předmětu veřejné zakázky nebo jiného odpovídajícího
dokladu, v případě zahraničního uchazeče v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona.
Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží seznam významných služeb souvisejících s předmětem zakázky, poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (stručný popis zakázky) a doby
poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být:
• osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
• čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na
její straně.
Součástí nabídky musí být rovněž:
• seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
• má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejíž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
• prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
• prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části profesních a technických
kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

6

9. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídky končí dne 19, 8. 2013 v 10:00 hod. Rozhodující pro podání nabídky je
okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). Za okamžik převzetí
nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele (nám. T.G.Masaryka 3,
690 81 Břeclav). Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu budou ze soutěže
automaticky vyloučeny.
Adresa pro zaslání nabídky poštou:
Město Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
Místo pro osobní podání:
Město Břeclav
Podatelna MěU Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
Otevírání obálek s nabídkami doručenými zadavateli se uskuteční dne 19. 8. 2013 v 10:05 hod. v sídle
zadavatele (budova MěU Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, Břeclav - zasedací místnost č. 47). V
případě dodatečného prodloužení lhůty pro podání nabídek bude tento termín odpovídajícím
způsobem upraven. Otevírání obálek může být přítomen vždyjeden zástupce každého uchazeče, který
podal nabídku ve stanovené lhůtě. Zástupce uchazeče musí být statutárním orgánem tohoto uchazeče,
příp. musí být vybaven plnou mocí, dle které je oprávněn uchazeče zastupovat, resp. se zúčastnit
otevírání obálek.

10. Způsob a termín sdělení výsledku posouzení nabídek, ostatní podmínky zadávacího
řízení
Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona
bude pouze uveřejněno na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283061
Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 4 zákona bude
pouze uveřejněno na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283061
Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců od uveřejnění výzvy.
Uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem končí zadávací lhůta.
V případech neupravených v této dokumentaci se postupuje dle příslušných ustanovení zákona.
Přílohy:
1. Technická specifikace předmětu zakázky
2. Struktura cenové nabídky
3. Krycí list nabídky
4. Čestné prohlášení - závazný vzor
V Břeclavi dne 1. 8.2013

MUDíyOiaÉiph Ryšavý
starosta města
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Příloha č. 1
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Všechna zařízení musí splňovat nejnovější normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené
Rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES (k dispozici na www.eu-energystar.org). Všechny
výrobky s označením ENERGY STAR budou považovány za vyhovující. Uchazeč předloží čestné
prohlášení.
Dodaná zařízení musí být nová, nikdy nepoužitá, což uchazeč doloží čestným prohlášením.
Požadované parametry na předmět veřejné zakázky (nesplnění některého z požadavků znamená
nesplnění minimálních požadavků stanovených touto výzvou ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění p.p.):

Minimální technické parametry Zařízení formátu A3 - černobílý tisk (9 kusů)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

síťové multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka) pro černobílý oboustranný tisk
rychlost kopírování a tisku min. 45 stran A4 za minutu
rychlost skenování č/b a barevně 180 stran A4/ minutu
minimální měsíční zátěž 50 000 kopií
formát tisk, kopie, sken A6-A3
gramáž papíru 65 - 200g/m
zásobníky papíru formát A6-A3 o celkové kapacitě minimálně 1000 listů
zásobníky papíru formát A4 o celkové kapacitě minimálně 3500 listů
možnost dalšího rozšíření velkokapacitních zásobníků papíru formát A4
zabezpečení zásobníků papíru proti neoprávněné manipulaci (zámek)
ruční podavač A6 - A3 na 100 listů s možností tisku obálek
možnost tisku obálek ze zásobníku
barevná duplexní jednoprůchodová skenovací jednotka s automatickým podavačem na 200 listů
A5-A3
barevný dotykový displej s českou lokalizací
možnost vytvoření workflow dokumentu na ovládací panel
čtečka umožňující přihlášení pomocí hybridní čipové bezdotykové karty
podpora operačních systémů Windows 2000/XP/Server 2003 a vyšších
konektivita 10/100/1000Base-T Ethernet, rozhraní USB min. verze 2, volitelně možnost WiFi
podpora tisku z mobilních zařízení
podpora protokolů HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, IPv4/IPv6, secure FTP
podpora minimálně DHCP, SNMP, WINS, HTTP, DHCP Autonet, SSL, DNS,
podpora jazyků Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulace PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™.
síťová autentizace MS WS 2008 a vyšší
zabezpečení: přepsání pevného disku, 256bitové šifrování (norma FIPS 140-2), zabezpečený
tisk, fax, skenování, e-mail, ověřování v síti, šifrování SSL, protokol SNMPv3, řízení
přístupu, práva uživatelů
rozlišení tisku minimálně 600x600 dpi
tisk z USB jednotky
rozlišení skenovacího modulu (sken i kopírování) 600x600 dpi plnobarevně ( 24 bit )
redukce kopie 25% -400%
skenování do sítě, skenování na SMB, FTP, USB jednotky
funkce odesílání naskenovaných dokumentů do emailu (Exchange)
skenování plnobarevně do prohledávatelného PDF, PDF/A, TIFF, JPEG
podpora rozhraní TWAIN
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Minimální technické parametry Zařízení formátu A3 - barevný tisk (1 kus)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Síťové multifunkční zařízení pro barevný oboustranný tisk
rychlost kopírování a tisku min. 45 stran A4 za minutu (barevně i černobíle)
rychlost skenování č/b a barevně 150 stran A4/ minutu
minimální měsíční zátěž 80 000 kopií
formát tisk , kopie, sken, A6-A3
gramáž papíru 65 - 200g/m2
zásobníky papíru formát A6-A3 o celkové kapacitě minimálně 1000 listů
zásobníky papíru formát A4 o celkové kapacitě minimálně 2000 listů
možnost dalšího rozšíření zásobníků papíru formát A4 o kapacitu min 2000 listů
zabezpečení zásobníků papíru proti neoprávněné manipulaci
ruční podavač A6 - A3 na 100 listů s možností tisku obálek
možnost tisku obálek ze zásobníku
barevná duplexní jednoprůchodová skenovací jednotka s automatickým podavačem na 100 listů
A5-A3
barevný dotykový displej s českou lokalizací
možnost vytvoření workflow dokumentu na ovládací panel
čtečka umožňující přihlášení pomocí hybridní čipové bezdotykové karty
podpora operačních systémů Windows 2000/XP/Server 2003 a vyšších
konektivita 10/100/1000Base-T Ethernet, rozhraní USB min. veze 2, volitelně možnost WiFi
podpora tisku z mobilních zařízení
podpora protokolů HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, IPv4/IPv6, secure FTP
podpora minimálně DHCP, SNMP, WINS, HTTP, DHCP Autonet, SSL, DNS,
podpora jazyků Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulace PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™,
síťová autentizace MS WS 2008 a vyšší
zabezpečení: přepsání pevného disku, 256bitové šifrování (norma FIPS 140-2), zabezpečený
tisk, fax, skenování. e-mail, ověřování v síti, šifrování SSL, protokol SNMPv3, řízení
přístupu, práva uživatelů
rozlišení tisku minimálně 1200x 1200 dpi
tisk z USB jednotky
rozlišení skenovacího modulu (sken i kopírování) 600x600 dpi plnobarevně ( 24 bit)
redukce kopie 25% - 400%
skenování do sítě, skenování na SMB, FTP, USB jednotky
funkce odesílání naskenovaných dokumentů do emailu (Exchange)
skenování plnobarevně do prohledávatelného PDF, PDF/A, TIFF, JPEG
podpora rozhraní TWAIN

Minimální technické parametry Zařízení formátu A3 - barevný tisk s finišerem (1 kus)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síťové multifunkční zařízení pro barevný oboustranný tisk
rychlost kopírování a tisku min. 45 stran A4 za minutu (barevně i černobíle)
rychlost skenování č/b a barevně 150 stran A4/ minutu
minimální měsíční zátěž 80 000 kopií
formát tisk , kopie, sken, A6-A3
gramáž papíru 65 - 200g/m2
zásobníky papíru formát A6-A3 o celkové kapacitě minimálně 1000 listů
zásobníky papíru formát A4 o celkové kapacitě minimálně 2000 listů
možnost dalšího rozšíření zásobníků papíru formát A4 o kapacitu min 2000 listů
zabezpečení zásobníků papíru proti neoprávněné manipulaci
ruční podavač A6 - A3 na 100 listů s možností tisku obálek
možnost tisku obálek ze zásobníku
barevná duplexní jednoprůchodová skenovací jednotka s automatickým podavačem na 100 listů
A5-A3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

výstup minimálně výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 2
pozicích, možnost rozšíření na děrování, zařízení pro tvorbu brožur - šití ve hřbetu
barevný dotykový displej s českou lokalizací
možnost vytvoření workflow dokumentu na ovládací panel
čtečka umožňující přihlášení pomocí hybridní čipové bezdotykové karty
podpora operačních systémů Windows 2000/XP/Server 2003 a vyšších
konektivita 10/100/lOOOBase-T Ethernet, rozhraní USB min. veze 2, volitelně možnost WiFi
podpora tisku z mobilních zařízení
podpora protokolů HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, IPv4/IPv6, secure FTP
podpora minimálně DHCP, SNMP, WINS, HTTP, DHCP Autonet, SSL, DNS,
podpora jazyků Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulace PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™,
síťová autentizace MS WS 2008 a vyšší
zabezpečení: přepsání pevného disku, 256bitové šifrování (norma FIPS 140-2), zabezpečený
tisk, fax, skenování, e-mail, ověřování v síti, šifrování SSL, protokol SNMPv3, řízení
přístupu, práva uživatelů
rozlišení tisku minimálně 1200x 1200 dpi
tisk z USB jednotky
rozlišení skenovacího modulu (sken i kopírování) 600x600 dpi plnobarevně ( 24 bit)
redukce kopie 25% -400%
skenování do sítě, skenování na SMB, FTP, USB jednotky
funkce odesílání naskenovaných dokumentů do emailu (Exchange)
skenování plnobarevně do prohledávatelného PDF, PDF/A, TIFF, JPEG
podpora rozhraní TWAIN

Požadavky na Tiskový systém (licence neomezená na počet strojů či uživatelů MěU Břeclav)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řešení na řízení procesů tisku, kopírování a skenování nezávislé na výrobci a modelu
multifunkčního zařízení
Řízení a sledování nákladů spojených s jednotlivými tiskárnami a uživateli
Vytváření reportů s vyhodnocením těchto dat
Autorizovaný přístup k zařízení prostřednictvím hybridní čipové bezdotykové karty nebo
individuálního PLNU
Zabezpečená tisková fronta s funkcí Follow-me
Přesměrování větší tiskové úlohy na zařízení s levnějším tiskem, popřípadě vynucení černobílého
nebo oboustranného tisku
Zadržení tiskové úlohy na tiskovém serveru a uvolnění pouze oprávněnému uživateli, který se na
zařízení identifikuje.
Jediný tiskový ovladač- uživatelé mohou využít libovolné zařízení v libovolné lokaci s vědomím,
že jejich úlohy budou bezpečně vytištěny.
Automatického odstranění tiskových úloh, které nejsou po určité době uvolněny
Individuálního nastavení směřování tiskových úloh
Individuálního nastavení skenování dokumentů přímo do e-mailových účtů, síťových složek a
systémů pro správu dokumentů
OCR textu dokumentů (vč. českých znaků)
Komprese skenovaných dokumentů
Nastavení ovladače dle uživatelské aplikace
Možnost tisku z mobilních aplikací
Řízení a sledování nákladů zařízení jiných značek (stávající i budoucí stroje)
Řízení a sledování nákladů síťových tiskáren (stávající stroje)
Zajištění technické podpory přímo dodavatelem
S použitím řešení se počítá i po ukončení smlouvy, z tohoto důvodu musí dodané řešení
podporovat různé výrobce tiskových zařízení.
Systém musí umožňovat provoz v prostředí virtuálního serveru Hyper -V i v rámci terminálových
služeb
Za preferovaný operační systém je požadován Microsoft Windows server 2008 R2
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•
•

Tiskové řešení nesmí být uzavřené, musí umožnit další rozvoj funkčností dle aktuálních potřeb a
požadavků.
Součástí nabídky bude přesná formulace použitých softwarových licencí

Požadavky na Hybridní karty 250 ks
•
•
•

Slouží k zabezpečenému přístupu uživatelů k zařízení
Včetně instalace nezbytné k identifikaci uživatele na zařízeních
Včetně nezbytného software pro integraci (tzv. middleware) kryptografických čipových karet do
operačních systémů Windows
• Potisk karty dle dodatečné dohody se zadavatelem (předpoklad je pouze znak města, informace o
vrácení karty v případě ztráty, číslo karty, eventuálně další údaje nezbytné k provozování)
Hybridní čipová karta obsahující jeden čip schopný komunikovat přes bezkontaktní rozhraní a jeden
čip schopný komunikovat přes kontaktní rozhraní
Bezkontaktní čip:
MIFAREDESFireEVl
Kontaktní čip (PKI):
64K EEPROM
Rozšířené kryptografické funkce DES, 3DES, AES, SHA-1, SHA-2, RSA
RSA klíče o velikosti 1024 nebo 2048 bitů
Uživatelské požadavky na centrální tiskové řešení
•

Inteligentní bufering tiskových úloh autentizovaného uživatele (uživatel nečeká na komunikaci
mezi tiskovým serverem a koncovým zařízením při zpracovávání jednotlivých tiskových úloh v
tiskové frontě uživatele)

•

zaručení bezchybného provozu při používání těchto typů papírů, (uchazeč předloží čestné
prohlášení)
MULTICOPY, formát A4, 80g
COMMUNIQUE, formát A4, 80g

•

zaručení bezchybného provozu při tisku obálek (250g/ m ) z ručního podavače i zásobníku.
(uchazeč předloží čestné prohlášení)

Garantované ceny tisku, kopírování, skenování
•
•

•

Skenování do všech formátů a cílů uložení bezplatně.
Ceny tisku se určují pro každou vytištěnou stranu samostatně. Tzn. tisková úloha, která se skládá z
jedné strany barevné a druhé černobílé, je účtována jako lx cena za barevný tisk + lx cena za
černobílý tisk.
Požadované cenové hladiny:
černobílý tisk A4 bez omezení pokrytí,
černobílý tisk A3 bez omezení pokrytí,
plně barevný tisk A4 bez omezení pokrytí,
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plně barevný tisk A3 bez omezení pokrytí.

Instalační služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Doprava a instalace zařízení na místo nasazení v sídle zadavatele.
Instalace Tiskového systému na k tomu vyčleněný virtuální server s MS Windows 2008 R2,
EN, 64bit. Pro odesílání reportů a další e-mailové služby bude využit stávající MS Exchange
2010 server. Veškerý další potřebný hardware a software musí být součástí cenové nabídky
Napojení multifunkčního stroje do sítě a integrace do tiskového prostředí.
Instalace řízení procesů tisku, kopírování a skenování.
Implementace řešení na správu tiskového prostředí
Základní nastavení řešení dle požadavku zadavatele.
Pokročilé nastavení řešení dle požadavku zadavatele.
Zpracování rychlých pokynů pro typické úlohy formou manuálu a tabulek k vyvěšení na
každém tiskovém pracovišti.
Dodávka a instalace zabezpečených zásobníků obálek pro ruční zakládání na každé pracoviště
pro 10 typů obálek.
Zaškolení správce tiskového prostředí v rozsahu:
o Základní obsluha HW multifunkčního stroje a řešení provozních stavů
o Základní nastavení SW správy tiskového prostředí
o Pokročilé nastavení SW správy tiskového prostředí
Zaškolení pokročilých uživatelů (dva za každé odd.)
Proškolení uživatelé obdrží certifikát o proškolení.
Zadavatel obdrží specifikaci znalostí proškolených správců a pokročilých uživatelů.

Forma cena převodu zařízení po skončení pronájmu
Možnost (nikoli povinnost) odkupu každého Zařízení za jednu korunu (celkem tedy 11 zařízení za 11
(jedenáct) korun českých po skončení smluvního vztahu.
Požadovaná záruka
Na multifunkční zařízení je požadovaná záruka po celou dobu trvání smlouvy.
Požadavky na servisní podporu
•

Uchazeč zajistí v rámci nabídkové ceny plný servis multifunkčních strojů včetně dodávky
originálních spotřebních materiálů, náhradních dílů, práce technika a cestovného, s výjimkou
dodávky a výměny papíru.

•

Spotřební materiál a náhradní díly, užívané v multifunkčních strojích, budou vždy originálního
původu, tj. schválené či doporučené výrobcem. Použití jiného než originálního spotřebního
materiálu nebo náhradních dílů bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany
uchazeče.

•

Dodavatel bude povinen zpětně odebírat použitý spotřební materiál a náhradní díly a zajistit jejich
ekologickou recyklaci.

•

Servisní podpora dodavatele bude realizována v pracovních dnech od 8:00 hod. do 17:00 hod.
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•

V případě závady na multifunkčním stroji bude dodavatel povinen zahájit práce na odstranění
předmětné závady nejpozději do 6 pracovních hodin od okamžiku nahlášení závady. Dodavatel
bude povinen odstranit závadu nejpozději 3 pracovní dny od nahlášení. Počínaje čtvrtým
pracovním dnem je dodavatel povinen zapůjčit náhradní zařízení.

•

Dodavatel je povinen aktivně vzdáleně monitorovat nově dodaná tisková zařízení a zahájit tak
servisní zásah pokud možno ještě před nahlášením Zadavatelem. Dodavatel bude automaticky
zjišťovat počitadla zařízení bez nutnosti administrativní zátěže na straně Zadavatele.

•

Profylaktická podpora dle požadavků stavu zařízení.

•

Dodávky spotřebního materiálu (mimo papíru) a jeho ekologická likvidace.

Akceptační kritéria
•
•
•
•
•
•

Dodávka multifunkčních strojů a jejich instalace na místo určení.
Instalace print serveru (k dispozici dedikovaný virtuální server W 2008 včetně licence) a začlenění
tiskáren MFP do síťové infrastruktury.
Implementace správy tiskového prostředí a předvedení funkčnosti.
Základní nastavení a zahájení testovacího provozu.
Pokročilé nastavení po ukončení testovacího provozu.
Zaškolení obsluhy a správy tiskového prostředí včetně vystavení certifikátů.
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Příloha č. 2
Struktura Cenové nabídky
Centrální tiskové řešení formou pronájmu
Hodnotící kriteria
Cena za jednu A4 CB kopii (tisk) bez závazku
minimálního plnění a bez omezení pokrytí na černobílém
stroj i
Cena za jednu A4 barevnou kopii (tisk) bez závazku
minimálního plnění a bez omezení pokrytí
Paušální částka za centrální tiskové řešení za 1 měsíc
Doplňující kriteria
Cena za jednu A4 CB kopii (tisk) bez omezení pokrytí na
barevném stroji
Cena za jednu A3 CB kopii (tisk) bez omezení pokrytí na
černobílém stroji
Cena za jednu A3 barevnou kopii (tisk) bez omezení
pokrytí
Cena za jednu A3 CB kopii (tisk) bez omezení pokrytí na
barevném stroj i
Pomocná plánovací kriteria
Paušální částka za centrální tiskové řešení za dobu trvání
smlouvy
Cena za 700.000 CB A4 kopií ročně za dobu trvání
smlouvy
Cena za 300.000 barevných A4 kopií ročně za dobu
trvání smlouvy
Roční maintenance SW licencí po ukončení trvání
smlouvy

Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

Nabídková cena bude členěna na cenu v Kč bez DPH, DPH, s DPH.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
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Příloha č. 3
Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

k zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:
Centrální tiskové řešení formou pronájmu
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Kontaktní osoba
v tech. věcech:
Telefon:
Email:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
00283061
Bc. Josef Hlavňovský, pověřen vedením OKT
519311 418
josef.hlavnovsky@breclav.eu
Bc. Josef Hlavňovský, pověřen vedením OKT
519311 418
josef.hlavnovsky@breclav.eu

UCHAZEČ
Název uchazeče:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:
Bank.spojení:
Kontaktní osoba uchazeče:

Telefon:
E-mail:

Obchodní firma
podpis oprávněné osoby
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Příloha č. 4
Čestné prohlášení - závazný vzor
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč podpisem tohoto čestného prohlášení stvrzuje, že
(1)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-Ii statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
(2)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště, (3)

nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení

(4)
vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
(5)

není v likvidaci,

(6)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče,
(7)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
(8)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče
(9)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
(10)

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

(11)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu

V

,dne
Podpis statutárního zástupce uchazeče
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