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Věc: Sdělení dodatečných informací k zadávacímu řízení č. 1 
  
K evid. číslu zakázky:  VZCK 0082/2014/OKT/JaLi 

 
 

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení tiskových a kopírovacích strojů včetně 
zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům a zajištění servisu a dodávek 
spotřebního materiálu ke stávajícím tiskovým a kopírovacím strojům“, VZCK 
0082/2014/OKT/JaLisděluje, že upravuje zadávací podmínky takto: 

Znění požadavků na dodávku 3ks tiskových a kopírovacích strojů s finišerem a podstavcem a 2ks 
tiskových a kopírovacích strojů s podstavcem uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – 
Technická specifikace tiskových a kopírovacích strojůse nahrazujeníže uvedeným zněním tak, aby byly 
přesně definované minimální požadované parametry poptávaných tisových a kopírovacích strojů: 

1) Dodávka 3ks tiskových a kopírovacích strojů s finišerem a podstavcem s těmito minimálními 
požadovanými parametry: 

- možnost kopírování, tisku, skenování a odesílání vše v černobílém i barevném provedení 
- podstavec se 2 dalšími zásobníky na papír - celkem min. 4 zásobníky na papír formátu A3-

A5 
- vnitřní sešívací finišer 
- barevný dotykový displej v češtině 
- specifikace tisku:  

o rychlost tisku minimálně: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3) 
o rozlišení tisku: 1200dpi, 600dpi 
o možnost oboustranného tisku, tisku z paměťového média (USB), možnost 

zabezpečeného tisku 
o možnosti dokončování: třídění, dělení do skupin, sešívání 
o podporované rozměry papíru: A3, A4, A5, B5; Obálky: ISO-C5, DL 
o tiskové jazyky PCL5 či PCL 6 

- specifikace kopírování: 
o možnost vícenásobného kopírování: až 999 kopií 
o možnost zmenšení /zvětšení: 25 – 400% 



 



- specifikace skenování: 
o jednotka plochého barevného skeneru a duplexní automatický podavač 

dokumentů na 50 listů 
o rozlišení skenování: 600 dpi 
o rychlost skenování:  

 jednostranné:  min.51/51 obrazů za minutu (ČB/barevně) 
 oboustranné:  min. 19/19 obrazů za minutu (ČB/barevně) 

- specifikace odesílání:  
o místa určení: E-Mail (SMTP), složka (SMB, FTP) 
o formáty souborů: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A 

2) Dodávka 2ks tiskových a kopírovacích strojů s podstavcem s těmito minimálními požadovanými 
parametry: 

- možnost kopírování, tisku, skenování a odesílání vše v černobílém i barevném provedení 
- součástí podstavec pod stroj 
- barevný dotykový displej v češtině 
- specifikace tisku:  

o rychlost tisku minimálně: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3) 
o rozlišení tisku: 1200dpi, 600dpi 
o možnost oboustranného tisku, tisku z paměťového média (USB), možnost 

zabezpečeného tisku 
o možnosti dokončování: třídění, dělení do skupin 
o podporované rozměry papíru:  A3, A4, A5, B5; Obálky: ISO-C5, DL 
o tiskové jazyky PCL5 či PCL 6 

- specifikace kopírování: 
o možnost vícenásobného kopírování: až 999 kopií 
o možnost zmenšení /zvětšení: 25 – 400% 

- specifikace skenování: 
o jednotka plochého barevného skeneru a duplexní automatický podavač 

dokumentů na 50 listů 
o rozlišení skenování: 600 dpi 
o rychlost skenování:  

 jednostranné:  min. 51/51 obrazů za minutu (ČB/barevně) 
 oboustranné:  min. 19/19 obrazů za minutu (ČB/barevně) 

- specifikace odesílání:  
o místa určení: E-Mail (SMTP), složka (SMB, FTP) 
o formáty souborů: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A 

Zadavatel dále upřesňuje vymezení předmětu plnění veřejné zakázky uvedené v zadávací 
dokumentaci článek 2.1.Zadávací dokumentace – Vymezení předmětu plnění, bod 5) Jednotný 
software pro centrální správu tiskových a kopírovacích strojů pomocí služby ActiveDirectory, druhá 
odrážka: 

- software musí umožňovat nastavovaní politik, instalovat zařízení po síti na více 
koncových stanic, sledovat náklady na jednotlivých zařízeních a definovat přístupy 
uživatelů k jednotlivým zařízením 

Upřesněné znění: 

- software musí umožňovat: 
o nastavování politik, např.: 

 možnost povolování služeb (tisk, kopírování, skenování) na jednotlivých 
strojích pro jednotlivé uživatele 

 možnost definování počtu výtisků (kopií) a typu výstupu (ČB/barevně) na 



jednotlivých strojích pro jednotlivé uživatele 
o instalovat zařízení po síti na více koncových stanic 
o sledovat náklady (= počty vyhotovených výtisku, kopií, skenů) na jednotlivých 

strojích i u jednotlivých uživatelů  
o definovat přístupy uživatelů pomocí uživatelského jména a hesla k jednotlivým 

strojům za využití služby ActiveDirectory 

Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro 
podání nabídek do 25. 11. 2014 do 9:00. 

 
 
V Českém Krumlově dne 18.11.2014 

 
 
 

 
Mgr. Dalibor Carda 

starosta města Český Krumlov 
(podepsáno elektronicky) 
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