Kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb
uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany
Prodávající

Kupující

Č. smlouvy

Č. smlouvy

SPID handicap, o.p.s
Se sídlem
Terezy Novákové 1877,
Zelené předměstí, Pardubice
PSČ
530 02
Zastoupena
Luděk Nevoral
Funkce
ředitel
IČ
25274911
DIČ
CZ 25274911
Zapsaná v OR
oddíl 0, vložka 18 vedená u Kraj.
soudu v Hradci Králové
Kontaktní osoba/y Luděk Nevoral, Lenka Rybová
Funkce
ředitel, zástupkyně ředitele pro
doplňkovou činnost
Tel.
777 626 057, 777 626 055
E-mail
nevoral@spidhandicap.cz,
rybova@spidhandicap.cz
Bank. spojení
2900371260/2010

Česká republika - Ne vyšší kontrolní úřad
Se sídlem
Jankovcova 1518/2, Praha 7

PSČ
Zastoupena
Funkce
IČ
DIČ

0 7/180/

2 0

19

170 04
PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
49370227
není plátce DPH

Kontaktní osoba/y Barbora Psotová
Funkce
referent odd. správy majetku
Tel.
E-mail

607 046 950, 233 045 105

Bank. spojení

30027001/0710

barbora.psotova@nku.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I.

Obecná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka
MTF stroje pro profesionální tisk včetně zajištění kompletního servisu MTF strojů v kopírovacím centru"
zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržiště Tendermarket.

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je:

A: Dodávka 1 ks multifunkčního stroje pro profesionální tisk (dále jen „MTF")
MTF stroj typ Canon imagePRESS C165 dle specifikace, která tvoří přílohu této smlouvy, včetně dopravy,
instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze
v českém jazyce (dále též „zboží")
a

B: Poskytování kompletního servisu:
stávajících dvou kusů MTF strojů, kterými jsou XEROX WC 7845, XEROX WC 7970 s příslušenstvím a nového MTF
stroje Canon imagePRESS 065 s příslušenstvím za účelem zajištění plné provozuschopnosti a spolehlivé
funkčnosti MTF strojů po celou dobu trvání této smlouvy. Prodávající se zavazuje servis poskytovat řádně, včas,
s náležitou odbornou péčí a na svůj náklad a nebezpečí, a to v následujícím rozsahu:

1.

Provádění pravidelné údržby v rozsahu a četnosti předepsané výrobcem multifunkčních strojů včetně
čištění, seřizování, kalibrace.

Strana 1/8

2.

Provádění oprav a běžné údržby.

3.

Dodávky a výměnu/montáž náhradních dílů včetně dodávky a výměny spotřebního materiálu, tonerů,
zásobníků tonerů, odpadních nádob a spon. Dodávky a doplnění kancelářského papíru si kupující
zajišťuje sám.

4.

Pohotovostní službu pro rychlé servisní zásahy umožňující diagnostiku nahlášené závady do 8 hodin od
nahlášení kupujícím, následně, aby v případě nahlášení závady prodávající obnovil provozuschopnost
a funkčnost multifunkčního stroje nejpozději následující pracovní den, pokud bude závada kupujícím
oznámena nejpozději v 16:00 hodin. Výjimkou je závada takového charakteru, kdy nelze spravedlivě
požadovat odstranění závady v této lhůtě.

5.

Poskytnutí náhradního multifunkčního stroje obdobných parametrů po dobu než bude závada
odstraněna v případě odstavení multifunkčního stroje na dobu delší než dva pracovní dny od zahájení
servisního zásahu, s tím, že se instalace náhradního multifunkčního stroje uskuteční třetí pracovní den
po zahájení servisního zásahu, nebude-li dohodnuto jinak.

III.

Místo plnění smlouvy

1.

Místem plnění pro dodávku MTF stroje i servis MTF strojů je sídlo kupujícího na adrese Jankovcova
1518/2, 170 04 Praha 7.

2.

V případě změny sídla kupujícího se stává místem plnění pro servis nová adresa sídla kupujícího, která
je ve vzdálenosti cca 500 m od stávajícího sídla kupujícího.

3.

Kupující se zavazuje prodávajícího o skutečnosti stěhování a změně místa plnění smlouvy neprodleně o
této skutečnosti informovat.

IV.

Termín pro dodání zboží a služeb

A: Dodávka 1 ks MTF stroje
Termín dodání MTF stroje je podle této smlouvy stanoven nejpozději do 15. prosince 2019.

B: Poskytování servisních služeb
Poskytování servisních služeb počíná podpisem smlouvy v délce trvání 3 roky tedy 36 měsíců od podpisu této
smlouvy.

V.
1.

Kupní cena a cena poskytovaných služeb

Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží a služby zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Část plnění smlouvy
A: Dodávka MTF stroje

B: Poskytnutí
servisních služeb
(cena za
1 kopii/výtisk)

Celková cena bez DPH

Celková cena včetně DPH

649 000,00 Kč

785 290,00 Kč

Černobílá

0,26 Kč

0,31 Kč

Barevná

1,18 Kč

1,43 Kč
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VI.
Platební podmínky
A: Dodávka 1 ks MTF stroje
1.

Kupní cena za dodávku zboží je stanovená jako nejvýše přípustná, obsahující všechny náklady
prodávajícího vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu,
prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce a recyklační poplatky.

2.

Kupní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky zboží včetně
dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě
a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou
musí být dodací list potvrzený přebírající osobou kupujícího.

3.

Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy
a dále též číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím záhlaví).

4.

Doba splatnosti faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 18.12. 2019 se splatnost prodlužuje
na 90 dní s právem kupujícího uhradit kupní cenu po částech.

5.

Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné
údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se
zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti
začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a
náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VII.

Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva
A: Dodávka 1 ks MTF stroje

1.

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží způsobem podle
této smlouvy.

2.

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem převzetí zboží způsobem podle této smlouvy.

Vlil.
Záruka za jakost a sankce
A: Dodávka 1 ks MTF stroje
1.

Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 36 měsíců od dodání zboží
způsobem podle této smlouvy.

2.

Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady prodávajícímu
na kontakty servisního oddělení: e-mail: servis@flamy.com, telefon 777 700 409.

3.

V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při uplatnění
vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.

4.

Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní prodávající zdarma v době dohodnuté smluvními
stranami nebo stanovené kupujícím. Kupující stanoví dobu pro odstranění vady s ohledem na charakter
závady a s ohledem na své provozní potřeby. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten
odstranit reklamované vady v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené kupujícím, je
kupující oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího,
aniž by tím došlo k narušení záruky.

5.

Pro případ prodlení s dodávkou zboží ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu z kupní
ceny ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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IX.

Specifikace multifunkčních strojů
B: Poskytování servisních služeb

■

specifikace MTF stroje XEROX WC 7845 s příslušenstvím:
Oboustranný podavač dokumentů, automatický třídič dokumentů, sešívací finišer, děrovací modul,
podpora SAFE Q

■

specifikace multifunkčního stroje XEROX WC 7970 s příslušenstvím:
Oboustranný podavač dokumentů, automatický třídič dokumentů, sešívací finišer, děrovací modul,
podpora SAFE Q

•

specifikace multifunkčního stroje Canon imagePRESS C165 s příslušenstvím: Oboustranný podavač
dokumentů, sešívací finišer s tvorbou brožur, děrovací modul, EFI server, photospektrometr, podavač
dlouhých formátů, boční kapacitní podavač

X.
Trvání smlouvy
B: Poskytování servisních služeb
1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 36 měsíců počínaje dnem podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami. Smlouva bude ukončena v případě dosažení počtu 1.400 tis. kopií A4 v celkovém
součtu na všech MTF strojích nebo vyčerpáním celkové částky 1 977 040,- Kč bez DPH podle toho, která
skutečnost nastane dříve. Celková částka za plnění podle této smlouvy, tedy za dodávku MTF stroje
a poskytování servisních služeb po celou dobu trvání smlouvy, nesmí překročit 1 977 040,- Kč bez DPH.

XI.

Doba a termíny plnění smlouvy
B: Poskytování servisních služeb

1.

Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu servis MTF strojů po celou dobu trvání této smlouvy, a to
v pracovních dnech vždy od 8:00 do 16:00 hod.

2.

Termíny pro servisní činnost vycházející z intervalů předepsaných výrobcem MTF strojů sleduje
prodávající samostatně a vždy vyzve prokazatelně písemně (e-mail, dopis) kupujícího k součinnosti
k provedení servisní činnosti. Kontaktní osoba kupujícího projedná s kontaktní osobou prodávajícího
termín provedení servisní činnosti.

3.

Intervaly servisní údržby nastavené v MTF strojích sleduje kupující a podle chybových hlášení (zpráva
automaticky se objevující vždy na displeji MTF stroje a současně v počítači kontaktních osob kupujícího)
nahlašuje kupující závady podle následujícího odst. 4. čl. XI.

4.

Prodávající drží pohotovostní službu tak, aby provedl diagnostiku nahlášené závady do 8 hodin od
nahlášení kupujícím, následně, aby v případě nahlášení závady prodávající obnovil provozuschopnost a
funkčnost multifunkčního stroje nejpozději následující pracovní den, pokud bude závada kupujícím
oznámena nejpozději v 16:00 hodin. Výjimkou je závada takového charakteru, kdy nelze spravedlivě
požadovat odstranění závady v této lhůtě.

5.

V případě odstavení multifunkčního stroje na dobu delší než dva pracovní dny od zahájení servisního
zásahu prodávající poskytne kupujícímu náhradní multifunkční stroj obdobných parametrů po dobu, než
bude závada odstraněna, s tím, že instalaci náhradního multifunkčního stroje provede nejpozději třetí
pracovní den od zahájení servisního zásahu, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
Hlášení závad
B: Poskytování servisních služeb
1.

Kupující nahlašuje závady na e-mailovou adresu prodávajícího servis@flamy.com, popř. na telefonní
číslo prodávajícího 777 700 409. V nahlášení závady musí být závada popsána nebo musí být uvedeno,
jak se projevuje.
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2.

Kontaktní osobou kupujícího, oprávněnou k nahlašování závad je Barbora Psotová, tel. 233 045 105,
mobil: 607046950, e-mail: Barbora.Psotova@nku.cz. O změnách oprávněných osob bude prodávající
informován zasláním e-maílové zprávy na dispečink.

3.

Kontaktní osobou/osobami prodávajícího, odpovědnou/odpovědnými za převzetí hlášení je/jsou:
Eva Tajovská, e-mail: servis@flamy.com, tel. 777 700 409.

XIII.
Servisní protokol
B: Poskytování servisních služeb
1. Provedení servisní činnosti se potvrzuje servisním protokolem, který je servisní technik prodávajícího
povinen vyplnit po skončení příslušné servisní činnosti. Servisní protokol podepisují servisní technik
prodávajícího a kontaktní osoba kupujícího. Originál servisního protokolu zůstává kupujícímu a kopie
prodávajícímu.

XIV.
Cena za servis
B: Poskytování servisních služeb
1.

Podle dohody smluvních stran je cena za servis MTF strojů stanovena:

a)

cenou za jednu kopii/výtisk, tj. jednu stranu kancelářského tisku černobílého ve výši 0,26 Kč bez DPH, ve
výši 0,31 Kč včetně DPH, přičemž:

b)

•

cena za jednu černobílou kopii/výtisk je stanovena za jednu stranu tisku bez rozlišení velikosti stran,
tzn., nerozlišuje se formát papíru kopie/výtisku,

•

cena za jednu černobílou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na řádné poskytování
servisu podle této smlouvy včetně nákladů na cestovné/dopravu servisních techniků poskytovatele
do a z místa plnění a času stráveného na cestě,

•

cena za jednu černobílou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady za dodávky spotřebního materiálu, a
to tonerů, zásobníků tonerů, odpadních nádob, čističů přenosového pásu, spon atd. (za spotřební
materiál se nepovažuje kancelářský papír, který si zadavatel zajišťuje sám),

•

cena za jednu černobílou kopii/výtisk je stanovena ve stejné výši pro všechny MTF po celou dobu
trvání této smlouvy.

cenou za jednu kopii/výtisk, tj. jednu stranu kancelářského tisku barevného ve výši 1,18 Kč bez DPH, ve
výši 1,43 Kč včetně DPH, přičemž:

•

cena za jednu barevnou kopii/výtisk je stanovena za jednu stranu tisku bez rozlišení velikosti stran,
tzn., nerozlišuje se formát papíru kopie/výtisku,

•

cena za jednu barevnou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na řádné poskytování
servisu podle této smlouvy včetně nákladů na cestovné/dopravu servisních techniků poskytovatele
do a z místa plnění a času stráveného na cestě,

•

cena za jednu barevnou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady za dodávky spotřebního materiálu, a
to tonerů, zásobníků tonerů, odpadních nádob, čističů přenosového pásu, spon atd. (za spotřební
materiál se nepovažuje kancelářský papír, který si zadavatel zajišťuje sám).

•

cena za jednu barevnou kopii/výtisk černobílou je stanovena ve stejné výši pro všechny MTF stroje,
po celou dobu trvání této smlouvy.

2.

Veškeré ceny za kopie/výtisky budou stanoveny bez omezení pokrytí jedné strany kancelářského tisku
černobílého či barevného tonerem jako konečné, jakékoliv navýšení ceny za „nad pokrytí" nebo za jiné
služby spojené se servisem MTF strojů není přípustné.

3.

Cena za kopii/výtisk může být měněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících se DPH.
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XV.
Platební podmínky
B: Poskytování servisních služeb
1.

Cena za servis bude prodávajícímu kupujícím hrazena měsíčně na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného prodávajícím vždy za předcházející kalendářní měsíc podle skutečného počtu kopií/výtisků,
a to podle odečtu stavu počítadla každého MTF stroje s tím, že fakturu prodávající doručí kupujícímu
vždy nejpozději do dvacátého dne probíhajícího kalendářního měsíce. Odečty počítadel provádí kupující
k poslednímu pracovnímu dni každého měsíce. Odečty počítadel je kupující povinen poskytnout
prodávajícímu vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

2.

Faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího a náležitosti stanovené právními předpisy. Přílohou
faktury musí být kopie servisního protokolu, viz čl. XIII. této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít
sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li
k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním
prodávajícímu k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce
začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy
kupujícímu.

3.

Splatnost faktury se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Dnem
úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.

XVI.
Sankce
B: Poskytování servisních služeb
1.

Pro případ prodlení prodávajícího se splněním smluvního závazku v termínu podle čl. XI. této smlouvy,
se sjednává sleva z ceny ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za poslední měsíc, a to za každý
i započatý den a případ prodlení se splněním smluvního závazku.

2.

Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

XVII. Záruka za jakost
B: Poskytování servisních služeb
1.

Prodávající odpovídá za spolehlivost a provozuschopnost servisovaných MTF strojů po celou dobu trvání
této smlouvy.

2.

Prodávající odpovídá za řádné a včasné plnění povinností z této smlouvy.

3.

Prodávající poskytuje na provedené opravy a odstranění závad záruku za jakost v záruční době v délce
jednoho měsíce od provedení servisního zásahu.

4.

Záruka za jakost se nevztahuje na:

•

používání MTF strojů v příkrém rozporu s návodem k obsluze,

•

závady způsobené neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby,

•

úmyslné poškození (vandalismus).
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XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1.

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech.

2.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany
prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží překračující 14 dní a dále
pokud bude při předání zjištěno, že zboží nesplňuje technické parametry zadání.

3.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany
kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodání zboží překračující 14 dní.

4.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany
prodávajícího, kterým se rozumí opakované (nejméně 3x) nedodržení termínů sjednaných pro
poskytování servisních činností podle čl. XI. této smlouvy z důvodů ležících na straně prodávajícího.

5.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ nedostatečné kvality kopií/výtisků
neodpovídající běžnému standardu, která bude 2x reklamována a opětovně se projeví v době kratší než
jeden měsíc od provedení posledního servisního zásahu na odstranění tohoto nedostatku.

6.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze
strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky delší než 14
kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemné
upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.

7.

Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající přestane být poskytovatelem
náhradního plnění nebo nebude schopen či oprávněn dodat zboží či poskytovat servisní služby
kupujícímu v režimu náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.

8.

Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.

9.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy
druhé smluvní straně.

XIX.

Prohlášení prodávajícího

1.

Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat zboží a poskytovat servisní služby podle této
smlouvy, a to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o zaměstnanosti").

2.

Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dní od
zaplacení realizované dodávky zboží či poskytnutí servisních služeb vloží údaje požadované zákonem o
zaměstnanosti do evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro
tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se prodávající zavazuje, že
každá jím vystavená faktura za dodávku zboží či poskytnutí servisních služeb bude obsahovat výslovné
znění ve smyslu, že se prodávající zavazuje do 30 kalendářních dní od zaplacení realizované dodávky
zboží či servisních služeb vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva
práce a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.

XX.

Právní režim a řešení sporů

1.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

3.

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout urovnání
smírnou cestou.

4.

V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.

5.

Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.
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XXI.

Závěrečná ustanovení

1.

Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh
a jejích případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu zadavatele
s nepřetržitým dálkovým přístupem.

2.

Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných zdrojů.

3.

Tato smlouva může být měněna pouze v případě nepodstatné změny smlouvy ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to formou písemných vzestupnou řadou číslovaných
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně
stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.

4.

Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně
oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:
č. 1 - Technická specifikace MTF stroje
č. 2 - Tabulka „NABÍDKOVÁ CENA"

0 5 -12- 2019
V Praze dne.

V Pardubicích dne 28. listopadu 2019

(fjSPID handicap, o.p.s
IČO: 252749' 1 | DIČ: CZ252749 ■ I
Terezy Novákové 1877. 53002 Pardubice
LN.j spidhandicap.cz j vozickari.cz

kupující

prodávající

PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

Luděk Nevoral
ředitel
SPID handicap, o.p.s
Digitálně podepsal
Luděk Nevoral
Datum: 2019.11.28
15:2022+01W
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lagePRESS C165

SNÁMI
DOKÁŽETE VÍC
JEŠTĚ
JEDNODUŠEJI

Barevná tiskárna s kancelářskými
funkcemi a profesionální kvalitou
pro rozšíření možností tisku

■ Přeměňte prázdné listy v širokou škálu kreativních aplikací díky integrovanému profesionálnímu
dokončování, možnosti zpracovávat papíry formátu SRA3 a A4 a média až do gramáže 350 g/m2
a jedinečné podpoře prodloužených formátů až do 1 300 mm
• Díky možnosti snadné správy barev na profesionální úrovni zajistíte barevnou stálost a profesionální správu barev

Nabídněte vysoce kvalitní výstup s precizním, přesným a ostrým obrazem díky obrazové jednotce
imagePRESS R-VCSEL a rozlišení tisku 2 400 x 2 400 dpi

Řešení pro libovolné prostředí se snadnou instalací, rychlým nastavením a malými rozměry

• Platforma MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform) a funkce umožňující tisk odkudkoli
pomocí softwaru uniFLOW Online, Apple AirPrint a Mopria
Připojená multifunkční tiskárna nabízející bezproblémovou integraci s cloudem a zabezpečený automatický
tisk díky softwaru pro správu tisku a zařízení uniFLOW

• Rychlé vyřízení zakázek díky barevnému i černobílému tisku rychlostí 65 stran za minutu a skenování
rychlostí až 240 stran (černobíle) nebo 220 stran (barevně) ve formátu A4 za minutu
• Zvýšená důvěryhodnost díky ověřování systému, bezpečnostním informacím v reálném čase a přihlašování
s ověřením uživatele

Canon

TECHNICKÉ
ÚDAJE

imagePRESS CK

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení
Základní funkce
Procesor
Ovládací panel

Paměť
Pevný disk
Zrcadleni pevného disku
Kapacita zásobníků papíru
(A4, 80 g/m2)

Výstupní kapacita papíru
(A4, 80 g/m2)

Podporované gramáže médii

Doba zahřívání

Rozměry (Š x H x V)

Podporované velikostí médií

laserové multifunkční pro formát A3
Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxováni
Dva zakázkové procesory Canon (sdílené)
Standardní: barevný dotykový panel TFT LCD WS VGA
s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1 palce), Volitelný SVISLÝ
OVLÁDACÍ PANEL H1: Barevný svislý dotykový panel TFT
LCD s úhlopříčkou 26,4 cm (10,4 palce) a rozlišením SVGA
Hlavni procesor: 2 GB, Zpracováni obrazu: 2 GB
Standardně: 250 GB, maximálně: 1 TB
Volitelné: 250 GB, 1 TB
Standardně: 3 550 listů
2 x velkokapacitní zásobník papíru na 1100 listů, 2 x zásobník
papíru na 550 listů, víceúčelový 2ásobník na 250 listů
Maximálně; 7 050 listů (s volitelným zásobníkem POD
LITE C1 nebo PAPER DECK UNIT El)
250 listů (s výstupní přihrádkou Copy Tray-R2)
Maximálně: 5 000 listů (se sešívacím finišerem
STAPLE FINISHER W1 PRO nebo brožurovým finišerem
BOOKLET FINISHER W1 PRO)
Standardní kazety 1 a 2: 52 až 220 g/m3
Standardní kazety 3 a 4 52 až 256 g/m2
Víceúčelový zásobník: 52 až 350 g/m’
Volitelný velkokapacitní zásobník PAPER DECK UNIT El:
52 až 256 g/m’
Volitelný velkokapacitní zásobník POD LITE Cl: 52 až 350 g/m2
Automatický oboustranný tisk; 52 až 220 g/m’
Pří zapnutém režimu rychlého spuštění
4 sekundy nebo méně (doba, za jakou bude možné na
displeji dotykového panelu provádět hlavni operace)
30 sekund nebo méně (doba, za jakou bude možné zahájit
kopírování)
Při vypnutém režimu rychlého spuštěni
30 sekund nebo méně (doba, za jakou bude možné zahájit
kopírování)
Z režimu soánku: 30 sekund nebo méně
689 (933') > 941 x 1 220 mm
Barevné

’S volitelnou výstupní přihrádkou COPY TRAY-R2

Hmotnost

SPECIFIKACE TISKU
Rychlost tisku
(CERNOBÍLE/BAREVNÉ)
Doporučený (maximální)
měsíční objem tisku

Měsíční zatížitelnost
Předo-zadni soutisk

Typ tisku
Rozlišení tisku (dpi)

Jazyk PDL
(Page-Description Language)
Přímý tisk

Přibl. 264 kg (včetně podavače originálů Reader/DADF,
plochého ovládacího panelu a volitelné výstupní přihrádky
COPY TRAY-R2, bez toneru)

330 000 stran
Vc směru pohybu papíru: 1,2 mm nebo méně, Kolmo na
směr pohybu papíru: 2,0 mm nebo méně.
Barevný laserový tisk
2 400 x 2 400
Standardně: UFR II, PCL 6, PCL 5
Volitelně PS
Přímý tisk je dostupný z paměťového zařízeni USB, úložiště
Advanced Space, pomocí vzdáleného uživatelského
rozhraní a přístupu na web*
Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS
■Je podporaván pouze tisk souborů PDF z webů

Tisk z mobilních zařízení
a cloudu
Písma

(’Dlouhý list: až G60 mm)

Rychlost skenování
(A4 obr./mln: černobíle
a barevně)
Rozlišení skenování (dpi)
Specifikace skenování
řízeného z počítače

Metoda skenováni

SPECIFIKACE FUNKCE SEND
Cílové umístění
Adresář

Rozlišeni pro odesílání (dpi)

Komunikační protokol
Formát souboru

SPECIFIKACE FAXU
Maximální počet připojených linek
Rychlost modemu

Metoda komprese

Rozlišení (dpi)
imagePRESS C165
65 str./mín (A4, A5, A5R, A6R), 32 str./min (A3),
31 str./min (SRA3)
Do 100 000 stran A4

Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print
a uniFLOW Online
Písma PCL: 93 písem Roman. 10 bitmapových písem,
2 písma OCR. Andalé Mona WT
J/K/S/T* (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční
čínština), písma čárového kódu“

Paměť faxu

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ
Poštovní schránka (jsou
podporována čísla)
Úložiště Advanced Space

Dostupné místo na disku pro
úložiště Advanced Space

Funkce úložiště Advanced Space

Paměťová média

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ
Ověřování

•Vyžaduje volitelnou sadu písem PCL INTERNATIONAL FONT SET-AI
"VyŽaduie volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÚDÚ Dl

Písma PS: 136 stylů
UFRII: Windows” 7 / 8.1 /10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019,
Mac OS X (10.9 nebo novější)
PCL: Windows' 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS (ovladač): Windows' 7 / 8.1 /10 / Server 2008 /
Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 nebo novější)
PS (PPD): Windows” 7 / 8.1 /10, Mac OS X (10.3.9 nebo novější)

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování
(černobíle/barevně)

Doba vytištění první kopie
(A4) (černobíle/barevně)
Rozlišení kopírování (dpi)
Vícenásobné kopie
Hustota kopírování

Zvětšení
Přednastavená zmenšení
Přednastavená zvětšení

Síť

Dokument

Skenování: 600 x 600
Tisk: až 2 400 x 2 400
Až 9 999 kopii
Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
25 % až 400 % (krok 1 %)
25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %. 400 %

Provozní prostředí

Zdroj napájení
Zásuvka (hlavni jednotka)
Příkon

Barevný s deskou a jednoprůchodovým duplexním
automatickým
Podavač dokumentů* [automatiky oboustranný na
oboustranný tisk]

Hladina hlučnosti
(černobíle/barevně)

300 listů

dokumentů (80 g/m2)
Přípustné originály a gramáže

Canon

E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB v3.0. FTP, WebDAV,
poštovní schránka, FAX Super G3 (volitelně), IP Fax (volitelně)
LDAP (2 000), místní (1 600), rychlá volba (200)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300. 200 * 400, 200 x 200.
200 x 100. 150 * 150,100 x 100
Soubor: FTP (TCP/IP). SMB v3.0, WebDAV E-mail / l-Fax:
SMTP, POP3
Standardně: TIFF, JPEG, PDF (omezené barvy, kompaktní,
prohledávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web,
PDF A/1-b, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohiedávatelný),
Office Open XML (PowerPoint. Word), PDF/XPS (podpis
zařízení), Volitelně: PDF (vektorizace a vyhlazováno. PDF/
XPS (podpis uživatele)

1
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400, 200 x 400. 200 x 200, 200 x 100
Až 30 000 stran
100 uživatelských schránek, l schránka paměti příjmu, 50 schránek
pro důvěrné faxy, maximálně 30 000 uložených stránek
Komunikační protokol1 SMB nebo WebDAV
Podporovaný klientský počítač: Windows'
(Windows* 7 / 8 / 8.1 / 10)
Souběžná připojení (maximálně):
<SMB> 64. <WebDAV> 3 (aktivní relace)
Přibl. 16 GB (standardní pevný disk)

Přibl. 480 GB (s volitelným pevným diskem o kapacitě 1 TB)
Ověřováni pro přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce
řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje
imageWARE Secure Audit Manager
Standardně: paměťové zařízení USB
Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízeni
a úrovni funkcí), uniFLOW Online Express4, ověřování
uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu
Volitelně: zabezpečený tisk pomoci funkce My Print
Anywhere (vyžaduje uniFLOW)

Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámek pevného
disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní
schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle
FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408)
Volitelně: Zrcadlení pevného disku, ochrana před ztrátou
dat (vyžaduje software uniFLOW)
Standardně: Filtrování adres IP a MAC, ÍPsec, komunikace
šifrovaná pomoci TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 8O2.1X, IPv6,
ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
Standardně- Zabezpečený tisk. integrace softwaru
Adobe LiveCycIe'4 Rights Management ES2.5, šifrovaný
formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízeni,
bezpečnostní vodoznaky, podpis uživatele, uzamknutí
na skenovaných dokumentů

List, kniha, třírozměrné objekty
Gramáž médií pro podavač dokumentů:
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/ms (černobíle), 64 až
220 g/m3 (barevné)
Oboustranné skenování: 50 až 220 g/m3 (černobíle), 64 až
220 g/m! (barevně)

Teplota: 20 až 27 °C.
Relativní vlhkost vzduchu; 15 až 60 %
(Relativní vlhkost bez kondenzace)
220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A
CEE 7/7 (230 V)
Maximálně: přibližně 2 000 W
Tisk: přibl. 1 472 W”
Pohotovostní režim: přibližně 136,6 W”
Režim spánku: přibližně 0,9 W‘2
Vypnuti se zachováním připojeni: přibližně 0,2 W'3
''Referenční hodnota naméfená pfl měřeni jednoho zařízeni
’’Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být vždy dosažitelná za všech
okolnosti s ohledem na určitá nastavení.
■’Referenční hodnota, vypnutý režim rychlého spuštění

• Je podporována detekce podaní vlče listů podavačem.

Kapacita papíru podavače

600 * 600, 600 x 300. 300 x 600, 300 * 300
Color Network ScanGear2 pra rozhraní TWAIN i WIA
Podporované operační systémy: Windows* 7 / 8.1 /10 /
Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 /
Server 2016
Funkce odesílání je k dispozici u všech modelů
Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů.
Skenováni do mobilních zařízeni a cloudových služeb:
K dispozici je řada řešení pro skenování do mobilních zařízení
nebo cloudových služeb v závislosti na vašich požadavcích.
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo
WIA je k dispozici u všech modelů.

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

imagePRESS C16S
65 str./mín (A4, A5, A5R, A6R), 46 Str./min (A4R).
32,5 str./min (A3), 31,2 str./min (SRA3)
Přibl. 4,8/5,9 sekundy (prostředí s teplotou 20 až 30 °C)

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ

Jednostranné skenováni: 120 /120 (300 dpi), 120 / 70 (600 dpi)
Oboustranné skenování. 240 / 220 (300 dpi), 150 / 90 (600 dpi)

’Toto řešení je poskytováno zdarma, ale vyžaduje aktivaci.
Další Informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Data

Kompatibilní

Plochý skener: maximální velikost pro skenování:
297,0 x 431,8 mm
Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4.
A4R, AS, A5R, B4, B5, B5R, B6R, uživatelská velikost
(128,0 x 139,7 mm až 304,8 * 431,8 mm*)

Hladina akustického výkonu (LwAd)

Při provozu (černobíle): 75,1 dB nebo méně41,
při provozu (barevně). 75,1 dB nebo méně*’
Akusticky tlak (LoAm)
V místě přihlížející osoby, (oboustranně/jednostranně)
Při provozu (černobíle): 54 / 56 dB’2,
při provozu (barevně): 54 / 55 dB42
Pohotovostní režim: 34 dB’2
■' Vyhovuje kritériím DE-UZ20S (2017). (Data byla převzata z hodnoty
standardu Bluo Angel)
•’Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při měření pouze
jednoho zařízení podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy
ISO 9236 (19B8)

Standardy

Certifikát Blue Angel

/HNICKÉ
JAJE

SPOTŘEBNÍ materiál
Tonerové kazety

imagePRESS C165

T-07 TONER BK/C/M/Y

SOFTWARE A SPRÁVA
TISKÁRNY

Sledování a vytváření zpráv

Nástroje dálkové správy

VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU
Jednotka Velkokapacitního
Zásobníku papíru El PAPER
DECK UNIT El

Universal Login Manager CULM):

Umožňuje snadné řízení nákladů prostřednictvím
integrované funkce hlášeni, která rozpoznává a kontroluje
náklady spojené se zařízením na úrovni uživatele.
uniFLOW Online Express:
V kombinaci s funkcí ULM poskytuje z centrálního
cloudověho umístění další možnosti řízení a identifikace
nákladů uživatelů/oddělení a přesné určení, kde je možné
snížit náklady.
ÍW Management Console:
Serverový software pro centralizovanou správu skupiny
zařízení (zahrnuje sledování spotřebního materiálu,
sledováni stavu a výstrahy, distribucí adresářů, nastaveni
konfigurace, firmware a aplikace MEAP, odečet počitadel
a zprávy, správu ovladačů a zdrojů)
eMaintenance:
Kompatibilita se službami eMaintenance přes vestavěný
RDS (umožňuje odečet počitadel, automatickou správu
spotřebního materiálu, vzdálenou diagnostiku a hlášeni
pro poskytovatele služeb, aby mohli poskytovat efektivní,
rychlou a proaktivní údržbu)

'Změna velikosti médii vyžaduje zásah servisního technika

VELKOKAPACITNÍ Zásobník
POD Deck Lite Cl

Skenovací software

Nástroje pro optimalizaci

Platforma

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Výstupní přihrádka Copy
Tray-R2

Sešívací finišer STAPLE
FINISHER-AC1 (externí)

C^non, Pnvgr. toofiguEatigiLfogl;

Nástroj pro změnu výchozích továrních nastavení tiskových
ovladačů Canon
MEAP (Multifunctional Embedded Application platform);
Výkonné vestavěná platforma JAVA pro zařízení Canon,
které umožňuje úzké propojeni me2i řadou softwarových
řešení a zařízením

SPECIFIKACE OVLADAČE
TISKU FIERY
Volitelné/standardní
Název
Rozlišení tisku (dpi)
Tiskové jazyky
Paměť

Pevný disk
Rychlost procesoru
Systém
Písma

Podporované operační
systémy

Síťové protokoly

Přímý tisk
Tisk proměnných dat (VDP)

Standardní funkce ovladače
tisku Fiery

Volitelné funkce ovladače

tisku Fiery

Hardwarová platforma

Základní operační systém
Zdroj napájení

Maximální spotřeba energie

Rozměry (Š * H x V)
Hmotnost

Canon

Webová služba, které je alternativou k platformě MEAP
a umožňuje vyvíjet a zavádět aplikace pro multifunkční
tiskárny prostřednictvím webových služeb
iW Desktop;
Výkonný software pro publikování a tisk. který snadno
kombinuje dokumenty z různých zdrojů a formátů souborů,
aplikuje konečné úpravy s náhledem a šablonami pro
vytvořeni profesionálně vyhlížejících dokumentů. Zahrnuje
možnosti, jako jsou tvorba souborů PDF, poznámky
a komprese pro jednoduché digitální pracovní postupy,
mezi které patří například kontrolní procesy a autorizace.

Volitelné
< Integrovaný* ImagePRESS Server M10
<Externí* imagePRESS Server L30
1 200 x 1 200. 600 x 600
Adobe PS3, PCL6
< Integrovaná* 4 GB (1 x 4 GB)
<Serverové* 8 GB (2*4 GB)
500 GB ŠATA
<lntegrovaný> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
<Externí* Intel Core Í3-6100 (3,7 GHz)
< Integrovaný* Fiery FS350
< Externí* Fiery FS350 Pro
PS: 138 písem
PCL: 113 písem
Windows® 7 (64bitová verze) / 8.1 (64bitová verze) /
10 (64 bitová verze) / Server 2012 (pouze 64bitová verze) /
Server 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / Server 2016 R2
(pouze 64bitová verze) / Server 2019 (pouze 64bitová verze),
MAC OS (10.11, 10.12,10.13, 10.14)
TCP/IP (FTP. SMTP. POP. HTTP, SNMP, LDAP. SLP, SMB,
LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour. přímý tisk z mobilních
zařízení, Port9100. SNTP, 802.1X. DHCP, DNS, NTP)
PDF1.7. EPS. TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
< Integrovaný* FreeForm v1/v2.1
<Externi> FreeForm v1/v2.1. PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
<Integrováné> Fiery Command Workstation 6 / katalog papíru /
Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual
Printers
<Externf* Fiery Command Workstation 6 / katalog
papíru / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot
Folders & Virtual Printers / Fiery JDF
< Integrované* Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose
and Compose / balíček Productivity Package s aktivaci přes
web (zahrnuje Fiery JDF)
<Externi> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose
and Compose / sada vyjímatelného pevného disku
< integrovaná* E400
<Externí* NX One
Debian systému Linux <lntegrovaný>
Windows’ 10 loT Enterprise 2016 LTSB <Externí>
100 AŽ 240 V AC, 50/60 HZ, 3,0 A (100 V) AŽ 1.5 A
(240 V)
<Integrovaná* 47 W
<Externí* 70 W
<lntegrované> 285 x 93 * 295 mm
<Externí> 203 * 248 x 384 mm
<lntegrovaná> Pouze jednotka Fiery: 5,0 kg
<Externí> Pouze jednotka Fiery: 5,9 kg

Poskytuje jednoduchou přihrádku pro základní potřeby výstupu.
Kapacita: 250/100 listů (jednostranné/oboustranně, 80 g/m2)
Kapacita dolní přihrádky (A):
3 000 listů formátu A4/A5R/B5 (80 g/m’), 1 500 listů formátu
SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13' * 19' (80 g/m3). 250 listů formátu
A6R’1 (80 až 105 g/m2), 30 /100 obálek (Monarch / ostatní).
100 dlouhých listů*2 (délka od 487,7 do 762 mm) (79 g/m3),
dlouhý list"2 (délka více než 762 mm) -1 list (držený rukou),
1 500 listů všech formátů tenkého papíru (52 až 63 g/m3),
Kapacita papíru s povrchovou vrstvou je poloviční oproti
běžnému papíru
” 50 listů Formátu A6R (106 g/m’ a více)
•’Vyžaduje volitelný výstup pro dlouhé listy LONG SHEET TRAY-01
Kapacita horní přihrádky (B):
250 listů A4/ASR/BS (80 g/m3), 125 listů formátu SRA3/A3/A4R/B4/
B5R/13" * 19’ <80 g/m’)
Kapacita prostřední přihrádky (C)
250 listů A4/A5R/B5 (80 g/m’). 125 listů formátu SRA3/A3/A4R/B4/
BSR/13" * 19" (80 g/m’)
Gramáž papíru pro přihrádku A
<netříděné* 52 až 350 g/m’, <Posun / sešívání svazku>
52 až 256 g/m1'. <Clsporné sešíváni* 57 at 105 g/m’
‘Kromě oboustranného tisku na tenký papír (52 až 63 g/m’) a Jakákoli
speciální média (pauzovací papír, průhledný papír, štítky)
Gramáž papíru pro přihrádku B/C.
< Netříděný a posun svazku> 52 až 256 g/m’*
’Kromě oboustranného tisku na tenký papír (52 až 63 g/m’)
Umístěni svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešití: <Média bez povrchové úpravy, 52 až 90 g/m2> A4, 65 listů,
A3/A4R, 40 listů, <Média s povrchovou úpravou* 2 listy
Zdroj napájení: z hlavni jednotky
Rozměry (Š » H « V)' 527 (max. 656*) » 623 » 1 099 (max. 1195") mm
* s vysunutým pomocným nástavcem.
Hmotnost: přibližně 36 kg

MEAP Web;

Publikování dokumentů

Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m2)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný,
děrovaný, hlavičkový, klížený, se záložkami, průhledné fólie,
štítky, s povrchovou úpravou, s texturou, pauzovací, obálky'
Velikost papíru: A3, B4, A4, A4R. B5. B5R, A5R, SRA3,
11' x 17’, LGL_R, LTR. LTR_R. EXE, STMT_R, 12' x 18',
13' x 19’, 8K, 16K, 16K_R, obálka [č. 10 (COM10). Monarch.
DL. IS0-C5], Vlastni velikost (139,7 * 148,0 mm až
330,2 x 487,7 mm)
Gramáž papíru; 52 až 350 g/m2
Napájeni: 100 až 240 V. 50/60 Hz, 1,2 A
Rozměry (Š xH x V): 633 x 686 * 574 mm (po připevnění
k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 68 kg
'Vyžaduje nástavec pro podávání obálek ENVELOPE FEEDER
ATTACHEMENT KIT-G1

Svstém doručení obsahu:

Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru, doplňků iR
a aplikací MEAP; vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), což
je webové rozhraní pro každé zařízení, které usnadňuje
zajišťováni vzdálené správy a vzdálené ovládání zařízení
Network ScanGear:
Ovladač skeneru kompatibilní s rozhraním TWAIN, který
počítačům v síti umožňuje používat funkce zařízení pro
skenování řízené z počítače

Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m2)
Typ papíru- tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný,
děrovaný, hlavičkový, klížený
Velikost papíru: A4, B5. LTR*
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m!
Zdroj napájení: 2 hlavni jednotky
Rozměry (S x H x V): 340 * 630 * 572 mm (po připevněni
k hlavni jednotce) Hmotnost: přibližně 34 kg

Brožurový finišer BOOKLET
FINISHER-AC1 (externí)

Sada Finisher Jogger Kit-A1

Sešívací finišer STAPLE
FINISHER-W1 PRO (externí)

Kapacita přihrádek / Hmotnost papíru / Poloha sešití /
Kapacita sešiti: stejná jako u sešívacího finišer STAPLE
FINSHER-AC1, ale pokud se v sedlovém zásobníku nachází
listy, je kapacita přihrádky A omezena na 1 500 listů
Velikost papíru pro sešíváni brožur: A3, A4R, B4,
uživatelská velikost (195 x 270 mm až 304,8 x 457,2 mm)
Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52 až
256 g/m2, přebalový list 52 až 256 g/m2
Kapacita pro sešívání brožur (včetně 1 listu obálky): <Média
bez povrchové úpravy* 20 listů (52 až 81,4 g/m2), 10 listů
(82 až 105 g/m2), 5 listů (106 až 150 g/m2), 4 listy (151 až
209 g/m3), 3 listy (210 až 220 g/m’), <Média s povrchovou
úpravou* 5 listů (85 až 150 g/m2). 4 listy (151 až 209 g/m2),
3 listy (210 až 220 g/m2)
Kapacita pro složené nesešité svazky: <Médium bez povrchové
úpravy* 3 listy (52 až 105 g/m2), 1 list (106 až 256 g/m2),
<Médium s povrchovou úpravou* 1 list
Zdroj napájení: z hlavni jednotky
Rozměry (S x H x V): 527 (max. 656‘) x 623 * 1 099
(max. 1195‘) mm
• s vysunutým pomocným nástavcem.
Hmotnost: přibližně 60 kg
Připojeno k dolnímu zásobníku (A) SEŠÍVACIHQ
FINIŠERU ACI nebo BROŽUROVÉHO FINIŽEŘU ACI
Velikost papíru: <Netříděný> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R.
<Posun svazku* A3, A4, A4R, 84, BS
Gramáž papíru: <Netříděný> 52 až 300 g/m2, <Posun
svazku* 52 až 256 g/m2
Kapacita horní přihrádky (A):
1 000 listů formátu SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/
B5/B5R/13' x I97vlastní velikost 000 x 148,0 mm až
330,2 x 487,7 mm)*' (80 g/m2), 150 obálek [č. 10 (COM10),
Monarch, DL. ISO-C5, vlastni velikosti (100 * 148,0 mm až
330,2 x 487,7 mm], 30 listů skládaných do Z (A3/B4), 50 listů
přeložených napůl (A4R), 100 dlouhých listů*2 (210 * 487,8 mm
až 330,2 x 762 mm) (52 až 79 g/m3) / 50 listů (80 až 150 g/m2) /
25 listů 051 až 300 g/m2) / 20 listů (301 až 350 g/m2), dlouhý
list*2 (délka od 762 do 1 300 mm) při drženi rukou,
” 301 až 3SO g/m’ 200 listů bez ohledu na formát
•’Vyžaduje volitelný výstup pro dlouhé listy LONG SHEET TRAY-B1

Kapacita dolní přihrádky (B):
4 000 listů formátu A4/B5“3 (80 g/m3), 2 000 listů formátu
A4R/B5RM (80 g/m2), 1500 listů formátu A3/B4'4*5 (80 g/m2),
1 000 listů formátu SRA3/13' x 19' (80 g/m2). 200 listů libovolného
formátu (301 až 350 g/m3), 30 listů skládaných do Z (A3/B4)
•’ 2 000 listů formátu A4/BS (52 až 63 g/m’)
*' 1 OOO listu formátu A3/A4R/B4/BSR (52 aí 63 g/m’)
*s Papír formátu A3/84 s povrchovou úpravou: 1 000 listů

Gramáž papíru: 52 až 350 g/m’
Umístění svorek- rohové, dvojité
Kapacita sešívání: <Médla bez povrchové úpravy*
100 listů formátu A4/B5, 50 listů formátu A3/A4R/B4/B5R,
<Média s povrchovou úpravou* 40 listů formátu A4/B5,
30 listů formátu A3/A4R/B4/B5R
Napájení: 220 až 240 V. 50 až 60 Hz. 8 A
Rozměry (Š x H x V): 800 x 792 * 1 239 mm (s výstupem na
dlouhé listy LONG SHEET TRAY-B1: 1136 * 792 * 1 239 mm)
Hmotnost: přibližně 130 kg

TECHNICKÉ
ÚDAJE

imagePRESS C1<

Brožurový finišer BOOKLET

Kapacita přihrádek / hmotnost papíru / poloha sešití /

Jednotka pro vkládáni

FINISHER-WI PRO (externí)

kapacita sešití: stejné jako u sešívacího finišeru STAPLE
FINISHER-WI PRO, ale pokud se v sedlovém zásobníku
nachází listy nebo je připojen volitelný ořez brožur
BOOKLET TRIMMER-F1, je kapacita přihrádky B omezena
Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3,
13" x 19", vlastni velikost (210 x 279,4 mm až
330,2 x 487,7 mm)
Gramáž papíru pro sešíváni brožur Vnitřní listy 52 až
220 g/m2, list obálky 64 až 300 g/m2
Kapacita pro sešívání brožur (včetně 1 listu obálky):
<Média bez povrchové úpravy* 25 listů (52 až 80 g/m’), 15 listů
(81 až 105 g/m2), S listů (106 až 209 g/m2), 4 listy (209 až
220 g/m2), <Média s povrchovou úpravou> 10 listů (100 až
128 g/m2), 5 listů (128,1 až 209 g/m2), 4 listy (209,1 až 220 g/ms)
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 5 listů (52 až
209 g/m2)
Napájení: 220 až 240 V, 50 až 60 Hz. 8 A
Rozměry (Š x H x V): 800 * 792 * 1 239 mm (s výstupem na
dlouhé listy LONG SHEET TRAY-B1:1136 x 792 * 1 239 mm)
Hmotnost: přibližně 180 kg

dokumentů Document
Insertion Unit-N1

Děrovací jednotka Al pro

2/4 otvory

('šířka bez přihrádky na dokumenty)

Jednotka skládání papíru Paper
Folding Unit-JI

Volitelná jednotka pro sešivací finišery STAPLE FINISHERAC1 nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-AC1

2 nebo 4 otvory (FRN)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m2
Velikost papíru: 2 otvory: A3, A4. A4R. B4, B5. B5R;
4 otvory A3, A4
Napájení: z finišeru
Děrovací jednotka AI pro

4 otvory

Děrovací Jednotka BTl
(2/F4H)

Děrovací jednotka BUI (S4H)

Multifunkční Profesionální
děrovačka BI MULTI
FUNCTION PROFESSIONAL
PUNCHER-B1

Ořezávač Brožur FI BOOKLET
TRIMMER-F1

Jednotka pro vkládání
dokumentů a skládání
DOCUMENT INSERTION /
FOLDING UNIT-K1

Volitelná iednotka pro sešivací finišery STAPLE. ElEUShEB:
AC1 nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-AC1

4 otvory (SWE)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m2
Velikost papíru: A3, A4, A4R, B4, B5. B5R
Napájení: z finišeru
volitelná jednotka pro sešivací finišery staple.fini$her-_W1
PRQ nebo brqžurpyg finišery bqqklet finíSherwylpro
2 nebo 4 otvory (FRN)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m2
Velikost papíru: 2 otvory A3, A4, A4R. B4, B5. B5R,
vlastni velikost (182 * 182 mm až 297 x 432,0 mm kromě
203 x 257 mm až 297 x 270 mm): 4 otvory A3, A4, B4. B5.
vlastni velikost (257 * 182 mm až 297 x 432 mm)
Napájení: z finišeru
Volitelná jednotka pro sešivací finišery staple finisher-WI
PRO nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-WI PRO
4 otvory (SWE)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m2
Velikost papíru: A3. A4, B4, B5, vlastní velikost
(257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
Napájení: z finišeru
yYŽfldvig.bW..5^yacj finišer STAPLE FINI5HĚK--W1 RRQ,
nebo brožurový finišer BOOKLET FINISHER W1 PRO
Gramáž papíru:
<Průchod> 52 až 350 g/m2 (Běžný papír), 106 až 350 g/m2
(Papír s povrchovou vrstvou)
< Děrování* 75-300 g/m2 (Běžný papír), 118-300 g/m2
(Papír s povrchovou vrstvou)
<Bigováni> 157-300 g/m2 (běžný papír / papír s povrchovou
vrstvou)
Velikost papíru:
<Průchod> 100 x 148 mm až 330,2 x 1 300 mm
<Děrování> SRA3, A3. 5RA4, SRA4R. A4, A4R
<Bigování> SRA3, A3, A4R. 13“ x 19”, 13" x 19,2"
Děrovací nástroje:
pro vazbu plastovými hřbety (21 otvorů), pro vazbu dvojitými
kovovými hřbety (23 kruhových/čtvercových otvorů), pro
vazbu dvojitými kovovými hřbety (34 kruhových/čtvercových
otvorů), pro vazbu barevnou spirálou (47 otvorů), pro
vazbu hřbety Velo Bind (12 otvorů), pro volně vkládané listy
(4 otvory), pro volně vkládané listy (2 otvory), pro volně
vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigovánl
Napájení: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Rozměry (Š * H x V): 445 x 795 x 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 102 kg
Vyžaduje BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO

Šířka ořezu: 2 až 28 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m2
Velikost papíru: SRA3, A3. A4R, B4,13' x 19", vlastní
velikost (210,0 * 279,4 mm až 330.2 * 487.7 mm)
Kapacita odpadni přihrádky: přibližně 5 000 listů
(šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m2)
Napájení: z_finišeru
Rozměry (Š x H x V): 2 095 (včetně spoje, dopravníku
a výstupní přihrádky) * 790 x 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 178 kg (včetně dopravníku a výstupní
přihrádky)
Vyžadme sešívgcí finišer STAPLE FlNlSHERrACl nebo.
brožurový finišer BOOKLET FINISHER-AC1
Počet přihrádek: 1
Kapacita zásobníku: 100 listů (80 g/m2)
Podporované typy skládání: do Z, do C
Typ papíru: <Skládání do Z / do C> tenký, běžný,
recyklovaný, barevný, <Jednotka pro vkládání> tenký,
běžný, recyklovaný, barevný, silný, hlavičkový, lepený,
s povrchovou úpravou, se záložkami, texturovaný
Velikost papíru: <Skládání do Z> A3, A4R, B4, <Skládáni
do C> A4R, <Jednotka pro vkládáno SRA3, A3, A4, A4R,
B4, B5, B5R, 13' x 19"
Gramáž papíru: <Skladéní do Z / do C> 60 až 105 g/m2,
<Jednotka pro vkládání* 60 až 256 g/m2
Napájeni: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Rozměry (Š * H » V): 247' x 679 x 1 242 mm (‘šířka bez
přihrádky na dokumenty)
Hmotnost: přibližně 76 kg

vyžaduje buď sešivši fmiser staple fimSHEŘ-wi prq,
nebo brožurový finišer BQOKLErFINISHER W1 PRO.
Počet zásobníků: 2
Kapacita přihrádek: horní přihrádka: 200 listů (80 g/m2),
dolní přihrádka: 200 listů (80 g/m2)
Typ papíru pro vkládáni: tenký, běžný, recyklovaný, barevný,
silný, děrovaný, hlavičkový, klížený, s povrchovou úpravou,
se záložkami, pauzovací, s texturou
Velikost papíru pro vkládáni: SRA3, A3, A4, A4R, B4,
B5, B5R, 13' * 19', vlastní velikost (182,0 * 182,0 mm až
330,2 x 487,7 mm)
Gramáž papíru pro vkládáni: 52 až 300 g/m2,
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz. 1,0 A
Rozměry (Š x H > V): 336* x 793 x i 407 mm
Hmotnost: přibližně 61 kg
Vvžaduíe buď-sešívacílinišer STAPLE FINISHER-W1 PRO..
nebo brožurový-finišer BOOKLET FINISHER W1 PRO
Podporované typy skládám do Z, harmonikové do Z, do C,
na půl, dvojité rovnoběžné
Typ papíru, tenký, běžný, recyklovaný, barevný, cen i nový
Velikosti papíru:
<Skládání do Z* A3, A4R, B4
<Harmonikové skládáni do Z, skládání do C. skládání
napůl, dvojité rovnoběžné skládání* A4R
Gramáž papíru:
<Skládání do Z, harmonikové skládání do Z, do C,
skládáni napůl* 52 až 105 g/m2
<Dvojité rovnoběžné skládání* 52 až 90 g/m2
Napájení: z finišeru
Rozměry (Š » H « V) 366 x 793 x 1190 mm
Hmotnost: přibližně 71 kg

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

MiCARDPLUS PRO ULM - Čtečka bezkontaktních karet pro
ověřeni uživatelů pomocí karty. Podporuje vice technologii
karet (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare atd.). Lze ji
integrovat se softwarem Universal Login Manager a uniFLOW.
ČTEČKA KARET PRO KOPÍROVÁNÍ F1 - Systém řízení
přístupu pomocí fyzických magnetických karet (integrace
s ID oddělení, nelze používat se softwarem uniFLOW)
Čtečka karet COPY CARD READER-F1 a sada pro připojení
čtečky karet COPY CARD READRE ATTACHEMENT KIT-A4.

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení dokumentů

Zabezpečení dat

Standardně je implementována funkce DOCUMENT SCAN
LOCK KIT - Zvyšuje zabezpečení dokumentů vložením
skrytého sledovacího a blokačního kódu do kopírovaných
či tištěných dokumentů, který chrání před neoprávněným
kopírováním, odesíláním a faxováním.
SADA PRO ZRCADLENÍ PEVNÉHO DISKU JI - Umožňuje
vytvářet kopii dat pro případ selháni diskového hardwaru,
aby bylo možné obnovit data.
2,5" PEVNÝ DISK 250 GB NI - Doplňkový pevný disk
vyžadovaný pro funkci zrcadleni disku.
2,5" PEVNÝ DISK 1 TB PÍ - Náhradní pevný disk pro zvýšení
úložné kapacity zařízení.
Poznámka: Funkce zrcadlení vyžaduje další 1TB pevný disk.

SYSTÉMOVĚ DOPLŇKY
A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Doplňky pro odesílání

Tisk čárových kódů

SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL AI (PCL INTERNATIONAL
FONT SET-A1) - Přidá podporu jazyka PCL pro písma Andalé
Mono WT J/K/S/T (japonština / korejštína / zjednodušená
čínština / tradiční čínština).
Standardně je implementována funkce UNIVERSAL SEND
DIGITAL USER SIGNATURE KIT - Zajišťuje ověřováni souborů
PDF/XPS identifikaci uživatele, který dokument odeslal,
prostřednictvím neviditelného nebo viditelného podpisu.
Standardně je implementována funkce UNIVERSAL SEND
TRACE A SMOOTH PDF KIT - Umožňuje zařízení vytvářet
a odesílat soubory PDF s vektorizací a vyhlazováním.
SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ Dl (BARCODE
PRINTING KIT-D1) - Poskytuje možnost tisku ID a 2D
čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ TISKŮ AI - Umožňuje připojení
(CCVI l/F) mezi terminálem třetí strany pro ovládání kopírování
a modely Canon řady iR-ADV pro řešení Cost Recovery.
SADA SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ K3 - Sériové rozhraní pro
řešení Cost Recovery.
Sada CONNECTION K1T-A1 pro připojení BLUETOOTH LE Čip Bluetooth je volitelné příslušenství umožňující
komunikaci mezi hlavni jednotkou a dalšími zařízeními
pomoci technologie Bluetooth.
NFC CONTROL PANEL A1 - Ovládací panel NFC je volitelná
sada umožňující komunikaci mezi hlavní jednotkou
a dalšími zařízeními pomoci technologie NFC. Používá
se s volitelným svislým ovládacím panelem UPRIGHT
CONTROL PANEL-HI.
NFC CONTROL PANEL-CI - Ovládací panel NFC je
volitelná sada umožňující komunikaci mezi hlavni jednotkou
a dalšími zařízeními pomocí technologie NFC. Používá se
se standardním plochým ovládacím panelem.
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Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka MTF stroje pro profesionální tisk včetně zajištění kompletního servisu MTF strojů v kopírovacím centru"
Zadávací dokumentace - část č. 2

tabulka "NABÍDKOVÁ CENA"
CNC = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč vypočtená podle vzorce: CNC = CD + (CKT ČB + CKT BARVA)

CD
< do zeleně podbarvené buňky doplňte cenu
bez DPH za dodávku nabízeného

bez DPH
DPH 21%
vč. DPH

136 290,00 Kč
785 290,00 Kč

CKT ČB

CNC
(celková nabídková cena)
VÝSLEDEK

CKT BARVA

74 880,00 Kč
15 724,80 Kč
90 604,80 Kč

1 253 160,00 Kč
263 163,60 Kč
1 516 323,60 Kč

1 977 040,00 Ki
415 178,40 Ki
2 392 218,40 Ki

CKT ČB = cena kancelářského tisku černobílého v Kč vypočtená podle vzorce: CKT ČB = KT ČB x 3 x 96000
CKT BARVA = cena kancelářského tisku barevného v Kč vypočtená podle vzorce: CKT BARVA = KT BARVA x 3 x 354000
KT
= cena za 1 kopii/výtisk, tj. jednu stranu kane. tisku černobílého/barevného v Kč
< do zeleně podbarveného sloupečku doplňte cenu bez DPH za
KT ČB
KT BARVA
* mtf. Stroje: XEROX WC 7845, XEROX WC 7970 + nově dodaný mtf. stroj pro profesionální tisk

Číselný koeficient vyjadřující předpokládaný
počet kopií/výtisků, tj. jednu stranu kane.
tisku na 3 MTF strojích* za 1 kalendářní rok

Číselný koeficient vyjadřující počet
kalendářních let trvání smlouvy

3,00
3,00

Celkovou nabídkovou cenu ze zažlucené buňky E9 doplňte do elektronického nabídkového formuláře do políčka "Nabídková cena s DPH"

v Pardubicích

.

Digitálně podepsal
Luděk Nevoral
Datum: 2019.11.21
14:24:08 +01'00'

Luděk Nevoral, ředitel SPID handicap, o.p.s.

dne 21. listopadu 2019

96 000
3S4 000

CKT
V Ý S L E D E K bez DPH
74 880,00 Ki
1 253 160,00 Kl

