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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Dle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: Komplexní tiskové řešení Městského úřadu Frýdlant 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky 
Druh zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  
Obchodní společnost nebo 
název / Obchodní 
společnost nebo jméno a 
příjmení: 

Město Frýdlant 

Druh zadavatele Veřejný zadavatel, územní samosprávný celek, dle ust. §2 odst. 
2 písm. c) zákona. 

IČ: 00262781 
Adresa sídla / místa 
podnikání/ trvalého 
pobytu: 

náměstí T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

Osoba oprávněná za 
zadavatele jednat: 

Ing. Dan Ramzer, starosta 

Kontaktní osoba: Palme Petr, Dis, správce IT 

Telefon, fax: +420 482 464 088 

E-mail: petr.palme@mu-frydlant.cz 

Tyto technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiky a hodnoty 
technických parametrů, provozních a užitných vlastností dodávaného komplexního tiskového 
řešení města Frýdlant, a dalších předpokladů k plnění předmětu veřejné zakázky. 

Uchazečem nabízené řešení musí povinně splňovat tyto níže uvedené požadavky. 

OBSAH A VYMEZENÍ POŽADAVK Ů ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ CHARAKTERISTIKY 

Základní požadované parametry 

Požadované parametry a podmínky technické specifikace jsou minimální a musí být splněny 
nebo překročeny. Uchazeč nesmí nabídnout kancelářskou techniku, která nebude splňovat 
všechny technické parametry a podmínky. Vymezení požadovaných technických parametrů a 
podmínek vychází ze současné kancelářské techniky dostupné na trhu v ČR. Nabídka nesmí 
obsahovat technologicky zastaralou či použitou kancelářskou techniku. 

Další požadované parametry 

• vzdálenou správu zařízení pomocí webového rozhraní s možností  omezení přístupu 
ke konfiguraci zařízení heslem , 

• požadujeme vytvoření a možnost uložení profilů konfigurace nastavení 
s jednoduchým přepnutím do výchozího nastavení (uživatelské profily), 
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• ovladače pro všechna dodávaná zařízení v české lokalizaci pro tyto systémy: Windows 
XP 32bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows Server 2008 (R2) 
32/64 bit 

• ovladače pro všechna dodávaná zařízení musí podporovat emulace PCL6/PCL5e, 
PostScript nebo kompatibilní 

• zařízení musí být vyrobena v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně 
životního prostředí ISO 14001. 
 

OBSAH A VYMEZENÍ POŽADAVK Ů ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ CHARAKTERISTIKY ČERNOBÍLÝCH 
MULTIFUNK ČNÍCH A TISKOVÝCH ZA ŘÍZENÍ FORMÁTU - A4 

Požadované parametry – typ zařízení Ax  
Síťová duplexní černobílá multifunkce splňující všechny uvedené technické parametry: 

• minimální rychlost tisku 40 černobílých stran za minutu formátu A4, 
• minimální rozlišení tisku 1.200dpi x 1.200dpi, 
• minimální rozlišení skeneru 600dpi x 600dpi, 
• základní paměť minimálně 256 MB, 
• průměrné měsíční zatížení multifunkčního zařízení je 8 000 stránek, 
• zásobník papíru s minimální zásobou na 500 listů. Podporované velikosti medií: A4 až 

A5R,  
• ruční podavač minimálně na 100 listů 60 až 220 g/m2. Podporované velikosti medií: 

A4 až A6R, Obálky, 
• automatický duplexní podavač originálů s otáčením minimálně na 50 listů,  
• rozhraní USB2.0, 100Base-TX, 
• barevné skenování s minimální rychlostí 25 listů za minutu v rozlišení  

300 dpi x 300 dpi ve velikosti formátu A4, 
• výstupní typy souborů naskenovaných dokumentů : TIFF, PDF, JPEG, , 
• možnost hromadného odesílání naskenovaných dokumentů do SMB/FTP, emailu, 

Další požadované parametry – typ zařízení A1 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 1.500 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 

Další požadované parametry – typ zařízení A2 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 2.200 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 

Požadované parametry – typ zařízení B1  
Síťová duplexní černobílá multifunkce splňující všechny uvedené technické parametry: 

• minimální rychlost tisku 40 černobílých stran za minutu formátu A4, 
• minimální rozlišení tisku 1.200dpi x 1.200dpi, 
• minimální rozlišení skeneru 600dpi x 600dpi, 
• základní paměť minimálně 256 MB, 
• průměrné měsíční zatížení multifunkčního zařízení je 8 000 stránek, 
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• dva zásobníky papírů, každý s minimální zásobou na 500 listů. Podporované velikosti 
medií: A4 až A5R,  

• ruční podavač minimálně na 100 listů 60 až 220 g/m2. Podporované velikosti medií: 
A4 až A6R, Obálky, 

• automatický duplexní podavač originálů s otáčením minimálně na 50 listů,  
• rozhraní USB2.0, 100Base-TX, 
• barevné skenování s minimální rychlostí 25 listů za minutu v rozlišení  

300 dpi x 300 dpi ve velikosti formátu A4, 
• výstupní typy souborů naskenovaných dokumentů : TIFF, PDF, JPEG, , 
• možnost hromadného odesílání naskenovaných dokumentů do SMB/FTP, emailu, 
• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 2.200 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 

Požadované parametry – typ zařízení C1  
Černobílá síťová duplexní tiskárna splňující všechny uvedené technické parametry: 

• minimální rychlost tisku 40 stran za minutu formátu A4, 
• minimální rozlišením 1 200dpi x 1 200dpi, 
• základní paměť minimálně 128MB RAM, 
• průměrné měsíční zatížení tiskárny je 2 000 stránek, 
• USB2.0, 100Base-TX, 
• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 1.500 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 

Požadované parametry – typ zařízení D1  
Černobílá síťová duplexní tiskárna splňující všechny uvedené technické parametry: 

• minimální rychlost tisku 40 stran za minutu formátu A4, 
• minimální rozlišením 1 200dpi x 1 200dpi, 
• základní paměť minimálně 128MB RAM, 
• průměrné měsíční zatížení tiskáry je 2 000 stránek, 
• podavač obálek minimálně pro 50 běžných obálek až do formátu A6 
• USB2.0, 100Base-TX, 
• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 300 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 
• tiskárna určena k tisku obálek 

 

OBSAH A VYMEZENÍ POŽADAVK Ů ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ CHARAKTERISTIKY  
ČERNOBÍLÉHO MULTIFUNK ČNÍHO ZA ŘÍZENÍ FORMÁTU – A3  

Požadované parametry – typ zařízení Ex 
Černobílá síťová duplexní A3 multifunkce splňující všechny uvedené technické parametry: 

• minimální rychlost tisku 30 černobílých stran za minutu formátu A4, 
• minimální rozlišení tisku a skeneru 600dpi x 600dpi, 
• průměrné měsíční zatížení multifunkčního zařízení je 10.000 stránek, 
• dva zásobníky každý s minimální velikostí na 500 listů. Podporované velikosti medií: 

A3 až A5R,  



 

4 

• ruční podavač minimálně na 200 listů 45 až 200 g/m2. Podporované velikosti medií: 
A3 až A6R,  

• automatický podavač originálů s otáčením minimálně na 75 listů,  
• rozhraní USB2.0, 100Base-TX, 
• minimální velikost pevného disku 80 GB pro potřeby ukládání skenů, tiskových úloh  

a s možností následného odeslání uložených dat k tisku, emailu, FTP, SMB, TWAIN, 
• základní paměť minimálně 2 GB, 
• černobílé skenování s minimální rychlostí 50 listů za minutu v rozlišení  

300 dpi x 300 dpi ve velikosti formátu A4 
• barevné skenování s minimální rychlostí 15 listů za minutu v rozlišení  

300 dpi x 300 dpi ve velikosti formátu A4, 
• výstupní typy souborů naskenovaných dokumentů : TIFF, PDF, JPEG, 
• možnost hromadného odesílání naskenovaných dokumentů do SMB/FTP, emailu,  
• možnost tisku dokumentů ve formátu PDF z USB Flash disku, 
• možnost skenování dokumentů ve formátu PDF na USB Flash disk, 
• originální stolek pod zařízení, 

Další požadované parametry – typ zařízení E1 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 7.000 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 

Další požadované parametry – typ zařízení E2 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 3.500 stránek, 
• počet dodávaných kusů – 1. 

 

OBSAH A VYMEZENÍ POŽADAVK Ů ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ CHARAKTERISTIKY  
BAREVNÉHO MULTIFUNK ČNÍHO ZA ŘÍZENÍ FORMÁTU – A3 

Požadované parametry – typ zařízení Fx  
Barevná síťová duplexní A3 multifunkce splňující všechny uvedené technické parametry: 

• minimální rychlost tisku 25 černobílých i barevných stran za minutu formátu A4, 
• minimální rozlišení tisku a skeneru 600dpi x 600dpi, 
• průměrné měsíční zatížení multifunkčního zařízení je 6.000 stránek, 
• možnost tisku černobílých kopií při vyčerpání barevných tonerů, 
• dva zásobníky každý s minimální velikostí na 500 listů. Podporované velikosti medií: 

A3 až A5R, 
• ruční podavač minimálně na 100 listů 60 až 220 g/m2. Podporované velikosti medií: 

A3 až A6R, 
• automatický duplexní podavač originálů s otáčením minimálně na 100 listů,  

45 až 160 g/m2 A5R až A3, 
• rozhraní USB2.0, 100Base-TX, 
• základní paměť minimálně 2 GB + minimální kapacita disku 80 GB pro potřeby 

ukládání skenů, tiskových úloh a s možností následného odeslání uložených dat 
k tisku, emailu, FTP, SMB, TWAIN, 

• barevné skenování s minimální rychlostí 15 listů za minutu v rozlišení  
600 dpi x 600 dpi ve velikosti formátu A4, 
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• možnost skenování dokumentů na USB Flash disk, 
• možnost tisku dokumentů ve formátu PDF, TIFF, XPS z USB Flash disku, 
• výstupní typy souborů naskenovaných dokumentů : TIFF, PDF, JPEG,  
• možnost hromadného odesílání naskenovaných dokumentů do SMB/FTP, emailu,  
• originální stolek pod zařízení, 

Další požadované parametry – typ zařízení F1 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 5.200 stránek černobílých a 600 
stránek barevných, 

• počet dodávaných kusů – 1. 

Další požadované parametry – typ zařízení F2 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 2.700 stránek černobílých a 900 
stránek barevných, 

• počet dodávaných kusů – 1. 

Další požadované parametry – typ zařízení F3 

• odhadované průměrné měsíční zatížení tiskárny je 2.500 stránek černobílých a 800 
stránek barevných, 

• počet dodávaných kusů – 1. 
 
 

Souhrn jednotlivých nových typu zařízení včetně plánovaných objemů tisků 

Kód Typ 
Počet 
kusů 

Měsíční zatížení 
Černá Barva 

A1 Multifunkce A4 – černobílá  1 1.500 0 
A2 Multifunkce A4 – černobílá  1 2.200 0 
B1 Multifunkce A4 – černobílá  1 2.200 0 
C1 Tiskárna A4 – černobílá 1 1.500 0 
D1 Tiskárna A4 – černobílá 1 300 0 
E1 Multifunkce A3 – černobílá 1 7.000 0 
E2 Multifunkce A3 – černobílá  1 3.500 0 
F1 Multifunkce A3 – barevná 1 5.200 600 
F2 Multifunkce A3 – barevná  1 2.700 900 
F3 Multifunkce A3 – barevná 1 2.500 800 
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OBSAH A VYMEZENÍ POŽADAVK Ů ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ  
TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ CHARAKTERISTIKY SOFTWARE A APLIKACÍ 

Nedílnou součástí dodávky kancelářských strojů je také dodávka monitorovacího software 
tiskových nákladů. Tento software pro monitorování tiskových nákladů (dále jen SW) musí 
splňovat minimálně tuto specifikaci: 

Požadované parametry software pro monitoring a účtování nákladů 

• sledování provozních nákladů za uživatele, pracovní skupinu, tiskové zařízení 
s možností vytváření reportů a exportů do dalších softwarů, 

• autentifikace k tisku, 
• rozdělení na barevné a černobílé tisky, 
• rozlišení formátu vytištěných dokumentů (A4,A3), 
• česká lokalizace, 
• licence na 30 síťových zařízení na neomezeně dlouhou dobu, 
• dvojí účtování nákladů (veřejnost, zaměstnanci), 
• průběžné monitorování stavu zařízení s  podporou hlášení – např. nutný servis - 

porucha, blížící se konec servisních kitů, otevřený kryt, zásek papíru, nedostatek 
toneru, prázdný zásobník toneru, prázdný zásobník papíru, plna výstupní přihrádka, 

• předdefinované reporty s filtry, 
• zobrazení reportů pomocí tabulek a grafů, 
• export reportů do PDF, XLS, XML, HTML, 
• pravidelné odesílání reportů e-mailem, 
• rozlišení reportů dle práv vedoucích jednotlivých oddělení. 

Požadujeme vyčíslit celkové náklady potřebné pro implementaci SW (hardwarové požadavky 
na server, operační systém a databázové prostředí serveru). 

Další požadované parametry software a aplikací 
Požadujeme, abychom SW pro monitoring a účtování mohli používat i po ukončení plnění 
této zakázky včetně veškerých potřebných komponent pro plnohodnotný provoz a to 
v poslední aktuální distribuované verzi k datu ukončení tohoto projektu, a to bez dalších 
poplatků. 

 


