OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI
1. Firma:

TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.

Sídlo:

Rýmařov - Janovice, Opavská 169/12, PSČ 793 42

IČ:

25824449

Vyhlašuje výběrové řízení s názvem:
„Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. – tiskový stroj, řezací
stroj a úložiště dat“
na dodávku následujícího technologického vybavení:
„popis předmětu výběrového řízení“
B1. Tiskový stroj
Parametry stroje:
Tiskárna musí využívat tzv. eco-solvent inkoust, který dosahuje životnosti v interiéru až 3
roky bez laminace. Ve srovnání s běžnými ředidlovými - solvent-based inkousty inkousty
nezasychají ve stroji – údržba stroje je minimální, obsluha je velmi snadná. Tiskový stroj je
možné provozovat v kancelářských podmínkách bez nutnosti speciálního odvětrávání.
Tiskový stroj bude dodán s třetí generaci eco-solvent inkoustů, tzv. inkousty Eco-solvent
Ultra. Tento typ inkoustů podobně jako ředidlové – solvent inkousty potiskne širokou škálu
laciných necoated, nepotahovaných médií. Inkoust Eco-solvent Ultra zachovává všechny
výhody předchozích generací, tzn. především kancelářský provoz bez nebezpečných výparů a
přidává k nim další:
• Zvýšený výkon na vybraná media (např. samolepící fólie, až čtyřnásobné zvýšení
rychlosti)
• Širší kompatibilitu s medii, např. tisk na nejlacinější PVC fólie
• Lepší barevný rozsah, otěruvzdornost a rychlejší schnutí
Aplikace:
Grafika na dopravní prostředky, samolepky (možné kombinovat s vyřezávacím plotrem),
bannery, prodejní místa, světelná reklama, vlajky, podlahová grafika, výstavy a další
Tiskový stroj nalezne využití u menších a středních výrobců reklamy, kteří chtějí vstoupit do
světa exteriérového velkoformátového tisku nebo nechtějí svoje zakázky nadále zadávat.
Parametry:
• Typ inkoustu: Eco / Mild solvent
• Technologie tisku: Piezo Drop-on-demand
B2. Řezací stroj
Parametry:
Maximální rychlost řezání:
100 cm / s
Paměť:
30 MB standart (20MB při třídění)
Účinná plocha řezání:
min. 760 mm x 51 m
Funkce:
řezání, kreslení, zkušební řez, testovací obrazec, děrování, výsek

Řezná šířka:
Opakovatelnost:

(perforace), automatické odříznutí, automatická detekce
značek, elektronické dorovnání řezací osy k tiskové,
rotace grafiky, kompenzace délky, panelování, převinutí
média, kopie.
760mm
±0,2 mm

B3. Úložiště dat (externí disk)
Parametry:
Síťový sdílený pevný disk.
Specifikace:
Kapacita:
2x 3TB (6TB)
Zapojení:
jako RAID 0 (6TB striping) nebo RAID 1 (3TB mirroring)
Síťová karta:
10/100/1000 Mb/s Ethernet pro připojení k běžné nebo bezdrátové síti
Reálná přenosová rychlost: po síti až 100Mb/s
2. Předpokládaná hodnota zakázky:

465.000,- Kč bez DPH

3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria
hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci.
4. Zadávací dokumentaci je možné si zdarma a neomezeně stáhnout na internetových
stránkách zadavatele na internetovém odkaze http://www.turisticke-znamky.cz/
v oddíle „VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ“
Uchazeč může podat svou přihlášku do tohoto výběrového řízení písemně na e mail:
mppv76@gmail.com, kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba:
Miroslav Pros, tel: +420 605423423, email: mppv76@gmail.com.
Uchazeč uvede ve své přihlášce název veřejné zakázky a veškeré identifikační údaje:
Název, Sídlo, Korespondenční adresu, Kontaktní osobu, email na kontaktní osobu,
telefonní číslo na kontaktní osobu.
Níže uvedená adresa je místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující
je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
Adresa:

Miroslav Pros
Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Kontaktní osoba:

Miroslav Pros

E- mail:

mppv76@gmail.com

Tel.:

+420 605423423

5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku 22/09/2014 a končí dne 24/10/2014 do
12:00 hod.
Nabídky se průběžně přijímají každý pracovní den vždy od 08:00 do 12:00 hod.
7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
8. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Digitálně podepsal Miroslav Pros
DN: c=CZ, o=SELLER MORAVIA,
s.r.o. [IČ 25829637], ou=3,
cn=Miroslav Pros,
serialNumber=P127121
Datum: 2014.09.17 08:25:45 +02'00'

……………………………………………… v Rýmařově – Janovicích dne 17/09/2014
Podpis osoby pověřené
Miroslav Pros
Česká 1108/18
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel: +420 605423423
Email: mppv76@gmail.com

