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Poptávka komplexního tiskového řešení  

pro Konzervatoř EA 
 

Poptávka komplexního tiskového řešení sestávajícího ze 2ks barevných tiskových zařízení 

A3 

 

Forma financování:  

- Pronájem na 48 měsíců se servisním zajištěním, zadavatel požaduje měsíční, 

nebo kvartální fakturaci nájmu a uskutečněných výtisků/kopií dle skutečného 

stavu ČB a Barevných počítadel stroje (měsíční paušál stran bude nulový). 

- Cena pronájmu musí zahrnovat veškeré náklady na dopravu, stěhování, 

instalaci a zaškolení obsluhy tiskových zařízení. 

 

Parametry servisního zajištění a vzdáleného dohledu: 

- Na tisková zařízení bude ve smlouvě stanovena pevná cena za černobílý 

výtisk/kopii A4 a za barevný výtisk/kopii A4 bez papíru a to bez omezení pokrytí 

tonerem a bez omezení počtu výtisků. 

- Cena výtisků musí obsahovat veškerý spotřební a servisní materiál, včetně 

cestovného techniků a veškerých servisních prací. 

- Cena výtisku A3 = 2x výtisk A4 

- Cena oboustranného výtisku A4 = 2x výtisk A4 

- Cena oboustranného výtisku A3 = 4x výtisk A4 

- Tiskový systém musí být vybaven automatickým hlášením servisních požadavků 

dodavateli, automatickým objednáváním spotřebního (kromě papíru) materiálu 

a pravidelné odečty podkladů (počítadel) pro vyúčtování, s e-mailovou 

notifikací odpovědným osobám na straně zadavatele. Komunikace tohoto 

systému musí být šifrována (komunikace prostřednictvím emailu není přípustná).  

- Doba reakce servisu při nefunkčnosti tiskového zařízení je maximálně 24 hod 

v pracovních dnech (dobou reakce se rozumí příjezd servisního technika 

k zařízení a aktivní řešení problému) 

- Automatické dodávky a udržování smluvených zásob základního spotřebního 

materiálu (tonerů) pro tisková zařízení zadavatele. Zavážka spotřebního 

materiálu bude pro každé zařízení realizována nejpozději při indikaci minimálně 

5% toneru v tonerové kazetě. 

- Dodaná tisková zařízení musí být schopna automaticky odesílat vzniklé 

požadavky na servis, preventivní prohlídky a dodávky základního spotřebního 

materiálu bez ohledu na pracovní dobu zadavatele nebo dodavatele v režimu 

24/7. 

 

Parametry portálu pro evidenci zařízení a služeb: 

- Online evidence a zpětně auditovatelná kontrola veškerých požadavků 

zadavatele na servisní zásahy i dodávky spotřebního materiálu po celou dobu 

platnosti smlouvy, online sledování a zpětně auditovatelná kontrola dodržování 

nastavených služeb. 

- Automatická e-mailová notifikace o změně stavů požadavků (např. při založení 

nových požadavků, zahájení zakázky apod.). 



- Součástí podané nabídky musí být odkaz na funkční portál s možností kontroly 

funkcionality 

Technická specifikace  

Uvedená technická specifikace pro všechna zařízení je zadána jako minimální. V případě 

nedodržení minimálních zadaných parametrů bude nabídka vyloučena. 

 

1ks Multifunkční barevné tiskové zařízení formátu A3 

Nové multifukční zařízení barevné, formát A3 

Laserová nebo LED technologie tisku.  

Automatický oboustranný tisk, automatické oboustranné skenování a kopírování. 

Intuitivní dotykový displej (úhlopříčka min. 8 palců) 

Rychlost skenování minimálně 80 barevných stran A4/min 

Výstupní formát skenování jpg, tiff, pdf 

Skenování do e-mailu a do složky na všech zařízeních. 

2 GB RAM 

160 GB HDD 

Rychlost tisku/kopírování minimálně 25 barevných stran A4/min i duplexně 

Vytištění první kopie do 8s 

Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi 

2 zásobníky s kapacitou minimálně 500 listů formát A3,A4, A5 nebo standardní obálky 

Boční vstup, min. 100 listů formátu A6–SRA3 + vlastní formáty + dlouhé papíry 

Stolek pod zařízení 

Zámek kazet 

Gramáž papíru 70-250 g/m2 – při duplexním tisku ze zásobníků 

Tisk na gramáže až 300 g/m2 z ručního podavače 

Tiskový jazyk PCL5, PCL6, Postscipt 3 

Rozhraní USB2.0, 1 Gb Ethernet 

Podpora Windows 7/8/10 (32/64b.) + Windows Server 2008/2012 (32/64b.)  

 

1ks Multifunkční barevné tiskové zařízení formátu A3 

Nové multifukční zařízení barevné, formát A3 

Laserová nebo LED technologie tisku.  

Automatický oboustranný tisk, automatické oboustranné skenování a kopírování. 

Intuitivní dotykový displej (úhlopříčka min. 8 palců) 

Rychlost skenování minimálně 80 barevných stran A4/min 

Výstupní formát skenování jpg, tiff, pdf 

Skenování do e-mailu a do složky na všech zařízeních. 

2 GB RAM 

160 GB HDD 

Rychlost tisku/kopírování minimálně 30 barevných stran A4 / min i duplexně 

Vytištění první kopie do 8s 

Rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi 

2 zásobníky s kapacitou minimálně 500 listů formát A3,A4, A5 nebo standardní obálky 

1 nebo více vstupních zásobníků na celkový minimální počet 2500 listů A4 

Boční vstup, min. 100 listů formátu A6–SRA3 + vlastní formáty + dlouhé papíry 

Finišer (s brožovacím modulem) - sešívání 50 listů, max. výstup min. 2 000 listů, sešívání a 

ohyb ve hřbetu až 20 listů + poloviční sklad + dopisní sklad 

Zámek kazet 

Gramáž papíru 70-250 g/m2 – při duplexním tisku ze zásobníků 

Tisk na gramáže až 300 g/m2 z ručního podavače 

Tiskový jazyk PCL5, PCL6, Postscipt 3 

Rozhraní USB2.0, 1 Gb Ethernet 

Podpora Windows 7/8/10 (32/64b.) + Windows Server 2008/2012 (32/64b.)  


