Příloha: Specifikace požadovaného zařízení
Zadavatel poptává pronájem komplexního tiskového systému sestávajícího z 1 ks tiskového zařízení
a SW SafeQ 5 pro zabezpečení tisku a kopírování:
1 ks multifunkčního tiskového zařízení s černobílým a barevným tiskem
1 ks licence a integrovaného terminálu SafeQ 5 pro zabezpečený tisk a kopírování pro multifunkční
tiskové zařízení
Forma financování
Pronájem multifunkčního zařízení vč. integrovaného terminálu SafeQ 5 pro zabezpečený tisk a
kopírování, licence a terminálu a Včetně služeb servisního a materiálového zabezpečení provozu
multifunkčního zařízení na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou max. 6 měsíců.
Parametry servisního zajištění
Na tisková zařízení bude uzavřena servisní a materiálová smlouva s pevně danou cenou za výtisk ČB A4
i BAR A4, ČB A3 i BAR A3. Cena výtisků musí obsahovat veškerý spotřební a servisní materiál (bez
omezení počtu výtisků, pokrytí tiskové náplně, apod.) včetně cestovného a veškerých servisních prací.
Součástí ceny bude i dodávka papíru.
Doba reakce při nefunkčnosti tiskového zařízení maximálně 16 hodin v pracovních dnech od 8:00 do
16:00 od nahlášení poruchy. Dobou reakce se rozumí příjezd servisního technika k zařízení a aktivní
řešení problému.
Zadavatel požaduje měsíční fakturaci pouze za uskutečněný počet výtisků ČB a BAR (nulový paušál).
Zadavatel požaduje zprovoznění zařízení pro SafeQ 5 zabezpečený tisk ve stávajícím tiskovém parku.
Technická specifikace
Uvedená technická specifikace pro zařízení i licence je zadána jako minimální. V případě nedodržení
minimálních zadaných parametrů bude nabídka vyloučena.
Multifunkční tiskové zařízení s barevným tiskem
- barevná A3 multifunkční tiskárna
- Rychlost tisku min. 25 barevných stran A4 za minutu
- Rozlišení tisku min. 1200 × 1200 dpi
- Duplexní podavač originálů
- Pevný disk min. 250 GB
- Systémová paměť min. 2 GB
- Tiskový jazyk PCL a PostScript
- Rychlost barevného skenování min. 80 obrazů za minutu
- Tiskárna musí umožnit instalaci interního terminálu pro přihlašování k zabezpečenému tisku,
kopírování a skenování
- Skenování a podpora LDAP
- Ovládání zařízení v českém jazyce
- 2 vstupní zásobníky (A5-A3) min. po 500 listech
- Stolek / podstavec pod zařízení
- Ruční (boční) podavač na min. 100 listů
- Tisk na papír gramáže min. 60-250 g/m2
- Formát výstupu min. A5-A3
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Rozhraní 1000base – T Ethernet, USB
Čtečka čipových karet

Předpokládaný počet tisků A4 ČB za měsíc:
Předpokládaný počet tisků A4 BAR za měsíc:
Předpokládaný počet skenů A4 za měsíc:
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