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Veřejná zakázka malého rozsahu na akci 

 
Dodávka notebooků a tiskáren pro KHS MSK v Ostravě 

 
Úprava zadávací dokumentace 

 
 
 
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na akci Dodávka notebooků a tiskáren pro 
KHS MSK v Ostravě byla takto upravena: 
 
Bod 3.1. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmět veřejné zakázky byl doplněn o 1 kus barevné laserové tiskárny 
 

Bod 3.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

  Byla upravena předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky následovně: 
 
  Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 480 000 Kč včetně DPH. 
  
 
Bod 11.1 Příloha č. 1 – Specifikace a rozsah veřejné zakázky 

 
Byly přidány minimální parametry barevné laserové tiskárny 

   
  
Barevná laserová tiskárna 
 

Technologie Laserová barevná 

Rozlišení 1200x1200 DPI 

Paměť 1 GB 

Rychlost tisku Min. 38 str/min černobíle i barevně 

Duplexní tisk Automatický 

Displej Ano 

Vstupní zásobník Min. 550 listů 

Víceúčelový 
vstupní zásobník 

Min. 100 listů 

Výstupní zásobník Min. 250 listů 

Podpora OS Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 bit), 8/8.1 (32 i 64 bit), 10 (32 i 64 bit), 2003 

Rozhraní USB, Ethernet 

Podporovaná 
média 

Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý 

– střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra 

vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), barevná fólie, štítky, hlavička, obálka, 
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předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitný film, uživatelem definovaný 

Záruka 36 měsíců u zákazníka, započetí opravy nejpozději druhý den po nahlášení poruchy. 

 
 
 
V Ostravě, 26.9.2018      
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