DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 2, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
Spisová značka:
Číslo jednací:

OOP20830/2021/136
OOP107624/21/462

Zadavatel:

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

„Město Kyjov – pronájem tiskových zařízení“

Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:
Druh zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka na služby

Vážení dodavatelé,
podáváme Vám vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky
(viz níže).
Dotaz dodavatele ze dne 23. 11. 2021:
Dobrý den,
rádi bychom se dotázali na parametry veřejné zakázky na pronájem tiskových zařízení v letech
2022 - 2026.
Po prostudování požadavků na technickou specifikaci jsme narazili na několik problémových
bodů, které jsou dle našeho mínění specifikovány moc konkrétně a odpovídají pouze jednomu
zařízení. Zároveň s tímto je dané zařízení z pohledu provozních nákladů výrazně dražší, než
téměř totožné varianty jiného výrobce.
Konkrétně se jedná o:
1) technologie tisku - laser - tímto parametrem je vyřazena (dá se říci diskriminována)
inkoustová technologie, která je v rámci spotřeby elektrické energie až o 95% ekonomičtější =
výrazně snižuje provozní náklady pronajatého zařízení. Pokud by se měl zadavatel chovat dle
zásady dobrého hospodáře (pomineme-li to, že mu to ukládá zákon), neměl by vylučovat tuto
technologii. V číslech se bavíme o úspoře cca 20.000 Kč/rok/stroj. Při počtu 11 strojů je úspora
již velice zajímavá.
2) velikost displeje - přesný parametr velikosti displeje je opět velice omezující, neboť vzhledem
k výše zmíněnému a možné úspoře dle našeho názoru jeden nebo dva cm displeje nehrají žádnou
roli. Dnes se dodávají displeje, které jsou plně v češtině a user friendly s intuitivním prostředím
(barevné grafické zpracování), kde samotná velikost displeje není podstatný parametr.

1

3) rychlost tisku - další parametr, který je dle našeho názoru značně zavádějící. Většina
tiskových úloh bývá o velikosti 5-10 stran, kdy výrazně důležitější hodnotou je čas na vytištění
první strany, nikoliv počet vytištěných stran za minutu. Proto by dle našeho názoru měl
zadavatel udávat rychlost tisku za minutu s tolerancí cca 2 strany/min.
Žádáme tímto o zvážení našich podnětů a úpravu požadavků na zařízení tak, aby zadání nebylo
omezující a mohla proběhnout korektní soutěž.
Děkujeme
Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 2 k dotazu ze dne 23. 11. 2021:
ad 1)
Inkoustové řešení na kancelářských a enterprise MFP s vyšší výtěžností jsme vyzkoušeli na
několika modelech od různých výrobců, ale ne zcela nám vyhovovalo. Důvody jsou prosvítající
grafický tisk na zadní straně papíru při tisku na papír s gramáží 80gm2; (papír tohoto typu se u
nás využívá velmi hojně), zasychání trysek MFP při jeho delším nepoužívání, kroucení papíru
na výtiscích s vyšším pokrytím inkoustem. Dále se obáváme výtěžnosti inkoustových náplní z
pohledu častější výměny náplní, hlavně ve spojitosti s faktem, že určité množství inkoustu se
používá pro čištění tiskových trysek
ad 2)
Velikost ovládacího panelu považujeme za podstatný parametr, protože MFP budou používat i
starší osoby, pro které jsou velké grafické a textové ovládací prvky zárukou, že se jim s MFP
bude lépe pracovat.
ad3)
Velkou změnou pro podstatnou část uživatelů bude vyzvedávání všech výtisků na MFP, na což
dříve nebyli zcela zvyklí. Vzhledem k využití funkce FollowMe Printing (vyzvedávání výtisků
po autentizaci uživatelem) v kombinaci se systémem Optimidoc si ale mohou vyzvednout více
výtisků najednou a ze zkušeností z jiných firem a úřadů víme, že se to takto děje. Proto se
domníváme, že průměrné množství výtisků po autentizaci uživatelem bude vyšší než uvedené.
Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou
informací.
Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám Výzvy k podání nabídek byla
uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele Profily (proebiz.com), a na webových stránkách
města Kyjova (https://mestokyjov.cz/verejne-zakazky/ds-1277/p1=31956).
V Kyjově dne 23. 11. 2021
Bc. Eva Julínková
Oddělení právní a kontrolní
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