
Město Moravská Třebová 
Nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 

vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu k předložení nabídky na 

veřejnou zakázku 
 
 

Multifunkce pro město Moravská Třebová 
 
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky: 
Dne 09.05.2016 vyhlásila rada města Moravská Třebová (usnesení č. 
1564/R/090516) výběrové řízení na veřejnou zakázku „Multifunkce pro město 
Moravská Třebová“ podle zadávacích podmínek. Předmětem zakázky je dodávka 
2ks multifunkčních zařízení pro městský úřad v Moravské Třebové. 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
Místo plnění: město Moravská Třebová 
Doba plnění: dodání díla do 30.06.2016 
 
3. Lhůta pro podávání nabídek: 
nabídky budou podané písemně v zapečetěné obálce (poštou, osobně) na podatelnu 
městského úřadu nejpozději do 18.05.2016 do 16:00 hod.  

 
Poštovní adresa: 

  Městský úřad Moravská Třebová 
  nám. T. G. Masaryka 29 
  Moravská Třebová 
  571 01 
 

Adresa podatelny (osobní doručení): 
  Městský úřad Moravská Třebová 
  Olomoucká 2 
  Moravská Třebová 
  571 01 
 
 Označení obálky: 
  „neotevírat – výběrové řízení – MFC MUMT“ 
 
4. Hodnotící kritéria: 

 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší celkové 
nabídkové ceny včetně DPH - 100% 

 Kalkulační vzorec ceny vstupující do hodnocení 

o Pořizovací cena zařízení + kalkulace předpokládaných nákladů na 7 let 
provozu 

 Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídkových cen od nejnižší 
po nejvyšší 

 
 



5. Kontakt na zástupce zadavatele: 
Ing. Marek Němec 
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, PSČ 571 01 
Tel: 461 353 141, 603 192 396 / E-mail: mnemec@mtrebova.cz 
 
6. Zadávací podmínky: 

 
Minimální požadavky 

 maximální zátěž minimálně 10.000 stran měsíčně (průměrná viz předpoklad 
v kalkulačním vzorci) 

 barevné kopírování/skenování/tisk 

 rychlost tisku minimálně 22 stran A4 za minutu 

 rozlišení 600x600dpi 

 formát papíru A3 

 2 univerzální zásobníky A5 - A3 

 stolek pod zařízení (případně další zásobníky) 

 automatický duplex 

 automatický oboustranný podavač (DADF) 

 vícenásobný ruční podavač (min. 20 listů) na formát A5 – A3, tisk obálek 
(požadován bezproblémový tisk – zařízení bude pravidelně využíváno pro tisk 
obálek) 

 gramáž papíru 70 - 220 g/m2 (všechny podavače)  

 připojení do lokální počítačové sítě pomocí RJ-45 

 komunikace s uživatelem v českém jazyce 

 barevné skenování do e-mailu a datového úložiště (SMB) 

 skenování ve formátu PDF/A, prohledávatelné PDF 

 rozhraní TWAIN 

 ovladače pro operačními systém Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2003 / 
2008 / 2012 

 zabezpečený přístup k zařízení (ID management) – zabezpečený 
tisk/kopírování/skenování 

 audit zařízení 
o Vzdálená správa zařízení 
o Automatické upozorňování o stavu 
o Automatické hlášení závad, počítadel, objednávání servisu a 

spotřebního materiálu s dostatečným předstihem 
o Sledování tisku uživatelů 

 
Kalkulace 

 Cena zařízení včetně DPH 

 Cena za černobílou kopii/tisk formátu A4 

 Cena za barevnou kopii/tisk formátu A4 

 Formát A3 počítán jako 2x A4 

 V ceně kopie/tisku bude započítáno 
o veškerý materiál k zajištění provozu vyjma kancelářského papíru 
o veškeré náklady na dopravu, práci technika a další související činnosti 

 Mimo ceny za kopii (na základě skutečného stavu počítadla) nebudou hrazeny 
žádné další náklady 

 

mailto:mnemec@mtrebova.cz


Požadovaná doba odstranění závady do 8 hodin 
 

 
Předpokládané zatížení měsíčně 

 Multifunkce 1 (MFC1) 
o BW tisk/kopie – 4000 
o COLOR tisk/kopie – 1000 

 Multifunkce 2 (MFC2) 
o BW tisk/kopie – 4000 
o COLOR tisk/kopie – 1000 

 
Součástí dodávky bude 

 Instalace a konfigurace zařízení 
 Nastavení automatického hlášení závad, počítadel, objednávání servisu a 

spotřebního materiálu s dostatečným předstihem (parametry pro připojení 
k Internetu budou dodány zadavatelem) 

 Školení uživatelů systému 
 Školení administrátorů systému 

 

Navrženou cenu rozpracujte podle jednotlivých bodů zadávacích podmínek, a to tak 
aby byla jednoznačná cena za nedělitelné celky řešení. Uveďte možnosti a 
funkcionalitu zařízení. Sekce minimální požadavky obsahuje požadavky, které budou 
součástí dodávky. V případě, že se jedná o volitelné příslušenství nebo službu budou 
tyto součástí dodávky. Součástí nabídky bude taktéž návrh kupní smlouvy, návrh 
smlouvy o zajištění provozu na nejméně 7 roků a harmonogram realizace poptávky. 
Dále uveďte možnosti rozšíření řešení o další moduly.  
 
Celková cena vstupující do hodnocení bude kalkulována dle vzorce „cena zařízení 
MFC1 + 7 x (12 x (4000 x cena za černobílou kopii/tisk formátu A4 MFC1) + (1000 x 
cena za barevnou kopii/tisk formátu A4 MFC1)) + cena zařízení MFC2 + 7 x (12 x 
(4000 x cena za černobílou kopii/tisk formátu A4 MFC2) + (1000 x cena za barevnou 
kopii/tisk formátu A4 MFC2))“ a to vždy včetně DPH. 
 
7. Předpokládaná cena investice 

 140.000 Kč včetně DPH – pořizovací cena zařízení (bez provozních nákladů – 
ceny za kopie) 

 
8. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž doplnit, zrušit, jakož i odmítnout 

předložené návrhy. 
 
9. Požadavky na obsah nabídky 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

 úplné a přesné identifikační údaje uchazeče – obchodí firma (jméno, příjmení), 
adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení 

 doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

 návrh smlouvy 

 nabídková cena bude strukturována jako kompletní cena včetně DPH 
 

V Moravské Třebové, dne 09.05.2016 


