Výzva k podání nabídky na dodávku a servis multifunkčních zařízení
č. OASZS/1179/2015
1. VYMEZENÍ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je pořízení 2 ks multifunkčních zařízení do hmotného majetku školy.
Specifikace – minimální požadavky na multifunkční zařízení:
- možnost tisku, kopírování a skenování barevných materiálů;
- možnost tisku, kopírování a skenování materiálů ve formátu A3 a menším;
- minimální rychlost kopírování 25 stránek A4 za minutu;
- možnost oboustranného tištění, kopírování a skenování;
- 2x spodní zásobník papíru o minimální kapacitě 500 listů;
- 1x boční zásobník papíru pro manuální vkládání;
- 1x automatický duplexní podavač originálů;
- možnost definovat 3 různé ceny pro barevný tisk v závislosti na % pokrytí - % pokrytí
bude možné nastavit (dle našich požadavků, po vzájemné dohodě) a v případě potřeby
ho i v průběhu používání zařízení (z)měnit
- podstavec pod zařízení (zařízení bude umístěno jako samostatně stojící na chodbě
či v místnosti) bude součástí dodávky;
- zámky na zamykání podavačů budou součástí dodávky;
- maximální cena je 50000 Kč bez DPH za 1 kus včetně ceny všech příslušných licencí
a doplňků;
- podpora RFID karet a čipů, čtečka těchto karet a čipů bude součástí dodávky;
- využití stávající licence „MyQ Business Pro“ pro až 4 zařízení (zajišťující správu zařízení
a správu kreditního systému pro tisk a kopírování pod dobu platnosti příslušné servisní
smlouvy – viz. níže) v podobě příslušného technického prvku u každého stroje bude
součástí dodávky;
- podpora operačních systémů Windows;
- podpora pro tisk počítačů značky Apple.
V návaznosti na dodávku nových 2 ks multifunkčních zařízení bude sepsána servisní smlouva, která
bude zajišťovat:
- on-site podporu po dobu 5 let na nově pořízená zařízení;
- zajištění kompletní funkcionality licence embedded MyQ Business Pro po dobu trvání
licenční smlouvy pro všechna multifunkční zařízení pod servisní smlouvou;
- dodávky spotřebního materiálu pro všechna zařízení pod servisní smlouvou;
- povinnou profylaxi všech zařízení pod servisní smlouvou v minimálním intervalu
1x ročně.
Do této servisní smlouvy bude zahrnuto i stávající používané multifunkční zařízení. Jedná
se o zařízení Kyocera TaskAlfa 250ci. Předpokládá se, že délka servisu pro toto stávající
multifunkční zařízení bude individuálně posouzena před uzavřením servisní smlouvy.
V okamžiku, kdy budou zařízení dodána implementována všechna potřebná softwareová nastavení
bude spuštěn měsíční testovací provoz. Pokud na jeho konci nebude celkové tiskové řešení
vykazovat problémy, tak bude realizována fakturace za dodávku zařízení.
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
OA a SZdŠ, Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
dodání a uvedení do testovacího provozu nejpozději do 20.11.2015 (včetně)

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Ceny budou vždy uvedeny bez i s DPH. Uvedená cena bude pevná, nejvýše přípustná. Bude
vždy uvedena cena za 1 ks a za oba dva kusy celkem. Případné náklady na dopravu a
instalaci, atd. budou vyčísleny zvlášť.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Splatnost faktury bude minimálně 14 dní od uvedení zařízení do ostrého provozu,
tj. po úspěšném ukončení testovacího provozu.
5. DOBA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky je možné doručit od 7. října 2015 do 22. října 2015 do 9.30 h.
6. PODÁNÍ NABÍDEK
a) na adrese školy: OA a SZdŠ, Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
b) osobně v kanceláři školy (na stejné adrese).
Uzavřená obálka bude označena viditelným popisem: „MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ“
7. POVINNÝ OBSAH NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat:
- krycí list (název uchazeče, právní forma, IČO, sídlo, telefon a jméno statutárního
zástupce firmy)
- vlastní nabídka
- cenová kalkulace, kde bude jednoznačně uvedena cena za 1 ks černobílé a 1 ks
barevné vytištěné/zkopírované stránky s uvedením předpokládaného % pokrytí
- doložení kvalifikačních předpokladů
- návrh kupní smlouvy
- návrh servisní smlouvy
8. PRÁVA VYHRAZENÁ ZADAVATELEM
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- upravit nebo změnit podmínky výzvy
- odmítnout všechny nabídky
- zrušit výzvu bez udání důvodů
- neuzavřít smlouvu s žádným z oslovených uchazečů
9. ZADAVATEL:
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
Zastoupená : Mgr. Milanem Šobou
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
Tel.: +420 737 747 939
10. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE:
Ing. Radek Souček
tel.: +420 773 922 111
email: soucek@oabk.cz

