
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 2019/0927/OVT1

„Nákup tiskáren"

Statutární město Kladno
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních: 
zastoupené ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
Ing. Dan Jiránek, primátor města 
Ing. Pavel Rous, vedoucí OVTI 
00234516 
CZ00234516

(dále jen jako „ kupující") 
na straně jedné

a
VDC kancelářská technika s.r.o. zapsán v Živnostenském rejstříku se sídlem: T.6. Masaryka 98, Kladno 272 00 
zastoupený ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
IČ:
DÍČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

256 07 201 
CZ256 07 201 
Ralffelsenbanka.s.

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „prodávající")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") a dále v souladu s ustanoveními § 131 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") tuto 
rámcovou kupní smlouvu na dodávku zboží (dále jen jako „smlouva")

Preambule

Vladimír Rudka 
info@vdc.cz

Tato smlouva upravuje podmínky týkající se zadání veřejné zakázky malého rozsahu S názvem 
„Nákup tiskáren" (dále jen jako „výběrové řízení") a jednotlivých dílčích objednávek a rámcové 
upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Zadávací dokumentace kvýse uvedené veřejné zakázce, včetně podle ní prodávajícim 
doložených příloh a nabídky, logicky doplňuje smlouvu a tvoří její nedílnou součást; je 
nepostradatelnou pomůckou zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení 
smlouvy. Prodávající tak výslovně prohlašuje, že respektuje veškeré zadávací podmínky 
kupujícího stanovené v zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádné výhrady.

L Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je od jejího podpisu do 31.12.2019 zajistit dodávky níže 
specifikovaného zboží a dalších plnění stanovených touto smlouvou, prostřednictvím dílčích 
objednávek, až do výše předpokládaného finančního limitu 660.000,-Kč bez DPH.

2. Předmětem smlouvy je vymezení podmínek, které budou podkladem pro uzavírání dílčích 
objednávek na dodávky zboží, jehož parametry jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.
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II. Místo a doba plnění

1. Místem odevzdání zboží je sídlo kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží na vlastní náklad nejpozději do 30 pracovních dnů ode 
dne převzetí dílčí objednávky prodávajícím.

III. Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění dle č. I. této smlouvy, resp. 
dílo po jeho řádném předání sjednanou cenu. Cena za dodávku tiskáren dle přílohy č.l 
„Technická specifikace tiskáren" včetně předání veškeré dokumentace, nesmí přesáhnout
660.000,-Kč bez DPH.

2. Cena za dodávku tiskáren činí:

Cena bez DPH 654 000,-Kč

DPH 21% 137 340,- Kč

Cena vč. DPH 791340,-Kč

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu v souladu s jeho nabídkou ve výběrovém 
řízení, a to za plnění po něm požadovaných v jednotlivých dílčích objednávkách.

4. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje záruku za jakost a veškeré další 
náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle dílčí objednávky (např. doprava zboží 
do místa odevzdání, zabalení zboží).

5. Faktury - daňové doklady vystavené prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu vč. označení příslušné rámcové i dílčí smlouvy, ke které se vztahuje (dále 
jen „faktura'"). Sou částí faktur bude jako její příloha seznam, v němž budou podrobně
r ozvedeny jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny každé.

6. Splatnost je stanovena na 30 dnů ad data vystavení faktur prodávajícím, a to za předpokladu 
jejich doručení na fakturační adresu, kterou je sídlo kupujícího, do tří dnů od data vystavení.

7. Nebude-lí faktura obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo bude-lí v rozporu 
s podmínkami vyúčtování podle rámcové a dílčí smlouvy, je kupující oprávněn fakturu 
prodávajícímu vrátit s pokyny k její opravě. V takovém případě splatnost faktury nezačala 
běžet a splatnost nové opravné faktury počne běžet od samého počátku až prvním dnem 
jejího doručení kupujícímu.

IV. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran

8. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
nazvaným „dodatek ke smlouvě". Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje 
číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

9. Zástupce kupujícího:

Petr Dusbábek, DIS., e-mail: petr.dusbabek@mestokladno.cz, tel. HP0M

10. Zástupce prodávajícího:

Vladimír Budka, e-mail: budka@vdc.cz, tel.
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4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání, 
je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do 5 dnů po takové změně. Řádným 
doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutností uzavření dodatku k této 
smlouvě.

V. Záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové, nepoužívané a odpovídá platným právním 
předpisům, českým technickým normám (ČSN), dokumentaci výrobce ke zboží a má platné 
prohlášení o shodě. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.

2. Prodávající poskytuje na 2boží záruku 2a jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
okamžikem odevzdáním zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží 
bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude 
odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené popř. obvyklé.

3. Prodávající je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu dodáním nového zboží 
nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatné odstranit její opravou dle povahy 
vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do 15 dnů od jejího nahlášení kupujícím. V 
případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího 
zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit sám na 
náklady prodávajícího nebo odstoupit od smlouvy v odpovídajícím rozsahu. Ustanovení o 
sankcích dle rámcové a dílčí smlouvy tím nejsou dotčena.

VI. Práva a povinností smluvních stran

1. Kupující je povinen předávat prodávajícímu všechny potřebné informace a údaje, které má 
kupující a které jsou nutné k tomu, aby prodávající mohl poskytovat plnění podle konkrétní 
objednávky.

2. Kupující má právo na úplné a včasné plnění ze strany prodávajícího v souladu s touto 
smlouvou a příslušnou dílčí smlouvou.

3. Prodávající je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a každou dílčí smlouvou. 
Dále je povinen nejednat v rozporu soprávněnými zájmy kupujícího a zdržet se veškerého 
jednání, které by mohlo kupujícího jakýmkoliv 2působem poškodit.

4. Prodávající je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro kupujícího, které 
jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k prodávajícímu nebo jsou k prodávajícímu 
ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto smlouvou a konkrétní dílčí smlouvou. Poruší-li 
taková osoba jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo konkrétní dílčí smlouvy, bude se na to 
hledět, jako by porušení způsobil sám prodávající.

VII. Sankce a ukončení smlouvy

1. Bude - li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží nebo s vyřízením reklamace, je prodávající 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý (i započatý) den 
prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody.

2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat 
na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % i dlužné částky za každý (í započatý) den 
prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné ve Ihútě 15 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní 
pokuty.



4. Smlouva 2aniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Předčasné ukončení účinnosti 
smlouvy přichází v úvahu dohodou smluvních stran, písemnou vypovědí, odstoupením od 
smlouvy, nebo vyčerpáním limitní částky uvedené v této smlouvě.

5. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný 
osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných 
pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy a dílčích smluv.

6. Tato smlouva může být vypovězena kupujícím i bez uvedení důvodu s výpovědní Ihůtou 
v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. Pokud prodávající odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu 
řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému 
pokusu o doručení.

8. Kterákoli smluvní strana má právo od této smlouvy odstoupit, pokud došlo k odstoupení od 
dílčí smlouvy nebo pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, 
nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do 
likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

a) kupující má dále právo odstoupit:

• je-li prodávající v průběhu trvání smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;

• pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení 
s dodáním zboží nebo části zboží dle dílčí objednávky;

• pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení 
s odstraněním vady dodaného zboží;

• v případě, že prodávající opakovaně (nejméně dvakrát) porušil smluvní povinnosti 
uvedené v této smlouvě;

b) prodávající má právo dále odstoupit:

• pokud se kupující nejméně dvakrát 2a dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení 
s úhradou dlužné částky po dobu delší než 15 dnů pro každý jeden z případů 
prodlení;

9. Obecné podmínky ukončení smlouvy:

a) Kteroukoliv uzavřenou smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně 
ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě.

b) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý 
den po jeho odeslání.

c) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají 
zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.



d) Pří předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat 
pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva 
a povinnosti plynoucích z této smlouvy i z konkrétních dílčích smluv.

Vlil. Doba platnosti a účinnosti smlouvy

1. Tato smlouva sc uzavírá na dobu určitou, od podpisu smlouvy do 31.12.2019, nebo do 
vyčerpání celkového finančního limitu 660.000,-Kč bez DPH podle toho, která skutečnost 
nastane dříve. Ke dni ukončení smlouvy musí být vypořádány všechny platby.

2. Po uplynutí doby platnosti a účinnosti smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové dílčí 
objednávky. Platnost dílčích objednávek podaných do okamžiku uplynutí doby platnosti 
smlouvy a všechny jejich podmínky a odkazy na smlouvu nejsou uplynutím doby platnosti a 
účinnosti smlouvy dotčeny.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti uzavřením a účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Kupující má právo nevyčerpat celý rozsah plnění v souladu s výběrovým řízením a podle této 
smlouvy.

3. Právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZVZ a dalšími 
v České republice obecně platnými právními předpisy.

4. Pro případ sporu vzniklého mezí smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud 
podle sídla kupujícího.

5. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři stejnopisy a 
prodávají 1, Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na 
základě své pravé, vážné a svobodné vůli, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7. Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s 
219 odst. 2 ZZVZ uveřejnit tuto rámcovou dohodu na profilu zadavatele a to do patnácti dnů 
od uzavření.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ni mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství 
ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejich příloh a 
dodatků.

9. Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že kupující je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních 
údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem realizace této 
smlouvy. Kupujicí se zavazuje zpracovávat osobní údaje prodávajícího pouze k účelu danému 
touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Prodávající prohlašuje, že si je vědom 
všech svých zákonných povinností v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu
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danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

10.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha čl - Technická specifikace tiskáren

*a pro.q«kvajícinoíj'išM-«oi 
X 'í ___

Vladimír Budka

tf-C- kťj
V Kladně dne............................

Za kupujícího:

O

http://www.mestokladno.cz


Příloha <Ll- Technická specifikace tiskáren

(Doplní prodávající dle své nabídky ve veřejné zakázce. Specifikace musí obsahovat minimálně 
rozsah technické specifikace a požadavků, uvedený v nabídce prodávajícího ve veřejné zakázce, 
dte požadavků v zadávací dokumentaci.)

Typ tiskárny CANON i-SENSYS LBP212dw



i-SENSYS LBP212dw / LBP214dW / LBP215X

ČERNOBÍLÁ
TISKÁRNA
NABÍZÍ
SPOLEHLIVOST 
A VETSI
KONTROLU NAD 
NÁKLADY.

Řada i-SENSYS LBP210 obsahuje 
rychlé černobílé tiskárny pro 
oboustranný tisk formátu 
A4, které jsou určeny ke 
zlepšení pracovního postupu 
a produktivity.při snížení nákladů, 
Vzhledem k vylepšeným, vysoce 
kvalitním výsledkům jsou ideální 
pro středně velké firmy.

r>.
►

LBP212dw LBP214dw

Canon

:>B
fr

LBP215X

• Úspora času díky vysoká rychlosti tisku až 38 stránek za minutu 
<LBP214dw/LBP2l5x)

• Vysoké kvalita tisku v rozlišení 1 200 * ", 200 dpi
« Snadné ovládání diky velké oarevné dotykové obrazovce mode u LBP215x
- Kompatibilní s techrologiemi AirFrint a Mopria, které zajišťuji možnost připojení 

mobilních zařízeni
• Velká kapacita díky vnitřní paměti 1 GB
- Tisk z mobilních zařízení zabezpečený kódem FIN (LBP214dw / LBP21Sx)
- Větší flexibilita díky podpore různých velikostí médií: A4, AS,A6
• Možnost rychlého a jednoduchého připojení mobilního zařízeni prostřednictvím 

kódu QR (LBP2'5x)
• Nástroje Application library umožňují automatizaci, přidání položek rychlého 

spouštěni a přizpůsobení rozhraní (LBP215x)
« Funkce Universal Login Manager, kompatibilito s funkcí uniFLOW (LBP215x)

Canon



SENSYS LBP212dw / LBP214dW / LBP215X

volitelné příslušenství

Jadnotlca podavače papíru AM1
• Fřídavný zásobník papíru na 550 listu k hlavní .ednctce lze 

přidat i jednotku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sada pro tlak čárových kódu E1E(k dLapprid u modelu LBP2l$x)

• Instaluje písma čárových kódů pro tisk Čárových kódu Tato sade 
je dodávána elektronicky a obsdmjj© licenční přístupový certifikát 
pro aktivacr.

nsw>vÝ stroj
Píjchioit tl5*U

Typ tisku
Kvanta tisku
RflílUeftf tl»V
Defeawrtířlvaknl

Dot» výt»ai prunr strany
Doporučený mlrfčnJ oblom
risku

Pracovní »{třtrí 
Q kraje Hsku

Pokročit* t vki7.r funkce

MANPULACE S MfiDU 
’/Mědění papíru (xtondaidnl)

VKUdíni MJírii (vol klel ně] 
VýjtOÚ QáWnj 
Typy měřili

YeUkcrtl mWV

Gramáže měďí 

Oboustranné lli*

OBECNĚ FUNKCÍ 
Pnladivky m ruiu on 
spotfeba energii

Hladlrra hkiku

C3P2l<»dw, LQPUSx Jc<ár*o>traf>né 3Í 26 sU/mn (A4j
a? 63.1 str/mn cAS na žifku) 

Oboustranné: až 30.3 obr/min <A4) LfiP2l2dw
Jednostt&iwé «ž 33 sfrv'mlr <M->

al 52,S str/mln (A5 na JJřloj] 
Oboustranně: ož 2G.4 oCr/mln (A4) 
Cemobrty tisk laserovým paprskem 

*2 130D * 1 2C0 do 
500x600 Lku
rVifai 14 icrcund nebo rrené od zapre-tř 
Přibližně 5 S sekundy nebo meié 
750 ai 4 000 síran zo měsic

30 000 stránek
5 min nabois, dole, vlevo a -Trávo
Zabezpečený tisk (pouze muUdy LBP214<rw $ lSP^Sjc)
Tisk ^ ooméfoMÍho zo/lzem USB rJP&G/TlFF/POF)
Tisk čárcvýdi kódů1 (p«rze model LB Wl5x>
Pudpoíe Uuifcy Google CkxxJ Print
:0S Ar Print atákoce Canon PRINT ftuunei*.
AncJro-tJ; ccrtWKace Pío technatagil Maxa, plu$-ir*
Con-on Pnftl. Scrvcc, acl*cacG Canon PfitNT ďu5 new

ZísobniV no 2$0 >ítú
VíceúCcIový zásobník t kapacitou TCO í stú 
z45cbr.1V na 550 ta 16 
150 Rstú
Běžný peplr, rccyWavanyr papír, stíny MD* tenký pupu 
ili'tek, pohlednice, obáfca 
ZálObník (standardní a volitelný)
A4, AS, AŠ (na jWHj;. *6, B5 Legat _ellcr. EjecUtiv*.
Statement. CFFiaO. 8-OfFlClO. M-gFPÍClO. GL7R, GLGL.
Fdalicáo, 16K, užívátetakě veUrnsti: mnimUně
IOS iH8mm
MěJL 215. S * 355.6 mm
Víceúčelový zásobnic:
A4, AS, A5 (na Jffkoj, A6, B5, Legal, Lelter, Éx«otIve. 
StHCnttM. OFF'CIO. B-OFF1CIQ. M-OFFICIO. GLTR GLpl 
Foobcjp, 16*. kartotéčpí listem, oharka (COlia, Mcnzrdi. 
C5. DL), uřŤ/atrlské Yslikoiti: minimé ni 76,2* 127 rrm ai 
maxmókié 215. S * 355.6 mm 
ZdiabrtV (sbmdordnl a volitelný). 52 nž 120 v/*"’ 
Víceúčelový zásobnic S2 až '62 Q/m'

A4 legal teller, OFFICIO. €J-OF=)ClD. M-OFFIQO Ct<3L. 
Foolscap
VlJivateltk* uelilrost - minimálně 2<0 v 279.4 mm ai 
maxírnilné Z15.9 < 35S.6 mm 60 až l20g/mi

220-240 V (±10 *] SŮi€0 Hz (±2 Hir)

Max-mainfe pflbižně I 300 W 
Pcbiotnvosl/if reím p/fcllžné TO W 
Režim spánku: c^rfcllfné 0,3 W 
Typická ipot/efca dekt/ícW an^rgie tTEC) 
v.eP2l5i/2iadW - 1.2 kwn/l.ýdcn (230 V)
L8P212UW -11 kWh/pydcn Í2JC V)
Podrobně njormdcc týkjjlcl sa směrnice Lol26 naleznete
nsauKí
•i-v íiTrt-v rj"±2± u±_j!-z i. . ..• i.-. • v 1
AkuitKlcy iw<r
Pii prpwjzu. S6ÚB 
Pgíhptovoslni režim ficnluíný1 
HlwfřtO«»
Při provozu; 72 2 d8 
Pcbolavostm režim: nenlucný1

Rttrmirv<Š *W*V) 

Hmomert 

Pmvr>ínl prstslfidí 

ovládací pand

LDP212k: 4SQ mm * j?3 mm « 3T< mm 
l flP2l4d»v/_BP2l2dvr.' 4 Ďl rrwn * J73 mm - 25C nvn 

LBP2l5Lm.pj%bžr4 9.9 kU 
LBP2f4drr/_EP2;2Av: tjiňfcilžnč 0,5 Ug 

Teple tá -.0 42 30 'C
STMru^j ?0 Oř 80 * RV (bez kon-ienzace)
LBPZ15*;lZ7cm datýkpvá obrazovka LCD 
l BP214Cv./LSP2l2d%v. displej LCD s 5 řádky. 3 Indikátory 
LED toio Uohy. dryby z úspomý režim). jáčiXfcy o 5se1m>u 
IdávesnKí s 1C lUfitky

OVLAOAČ 

RycMO« PfOCeroru 

ParT>ěť
0OC MHí ■ 2 

1 G6
Jazyky tiskárny

Písma

Protíraní» pHc Oleni 

Software a správa tiskárny

Kom pan WS :a t ooersčnmi
syďáiny

LHP2l5x7LBP2Wrlv* UFR11. PCL 5<?\ f^CLS Ack>tc“ 
PbllSďCl
L8P?l2<3vr: UFR'1. PCL Se\ PCL6 
LňPTISe' 93 písem PCI. T36 písem PS 
L0P2l4dw/L3P212dvr 4 5 písem ?CL 136 D-Vem PS 
USB 7.D Hi-Soted. lO&ASE.-yiOOaASe-TX/TCCoeaíc-T. 
bezdJolov*$02Tlb/3/n. Bezdrátově přírmi přnoeiení 
vadaJene Lživstelské ndhrant (RL*). 
scrávaiOotktělení. 
rrtsrrot Tcw StVlvS TivK 
•W Marsagement Con-tolř' t4Tv*r0vý software 0f0 
centr jeze vorvoj s&dn. skucmy 2«rf2er.i 
eMaintenanco: vestavěný RD5 umwžňuie pcsHytovat 
vycsetord služby eMoeirenanee ^ka [vu zytřoranť stavu 
počitadel aulcynamdiá scr.ivs cpatřoíwiit-o motorálu 
a'rXdálená áogncxtAa
CJniVersei Lofiiá Harwoer (pouze rrodí LBP215<) 
ufuFLQWorbrt tpo02e model LfiPJibx] 
unrFLOW odme 5xpfess ípcuze moctrl LBP2TS"5 
Korrpetifci'ila SC systémem uniřLOW pomocí 
iniciovaného kKenla uniFLOW Loc-n Device. Client 
(peuzr nrudeJ LÉPZISz)
WmdowO HI / WinriTMee* A 1/ V/iikJou/»* 7 / Sol Vir* 2016 / 
Srrvt** 2012R2 / SOfVeť* 2012 / Server* 2ÚC^f)i /
Server4 2006
Mac OS X wze IQ-B-S a vyi±i 
LrnjRs

spo-raswr hatírial
Kazety .vle v Jednom- Kázetá 052 (3 100 stran4)'

Kazeta 0S2VI (9 200 stran4)*

PflííLUSE^STVÍ/MOTHOsn
Položky Jednotka podovače prspírc AHI

H Card N j(i fčteika karet pro identifikaci pomoci HFI0 
netoa mearrebckydi karet při oouiilí v>ft<Mír\. ureFuCrAi) 
[pouze frwcřel LBP2!5ir)
HiCard P%s [čtečka karcC pro itíenprtioci poiboa RFIO 
nebo magnenckych karet při pcužiti softwaru ijmřLOW) 
(pouze model L9P2r5x)
Sada p»o pripoient čtečky MiCo/d - 21 
(pouze model LBP215s)
Sada pro tijk čárových kjdú El£ (pouze model L0P2T5x>

Pmnimky;
‘■'PrVvluien at v I - vkÍ3 p*o tisk čáravycti kčidú £i£ 

tnudflvwa hodnota h ukavych em.5.1 v souledu ■: normou ISO 9296 
H „Nef-lučnč" znamenA Ze vycucni uroveiS zkiisbckůhe tlaku zaznamenanětio aratsor.i 

v bfizJrcisti jc mJlí not absolutní standard pro bLik r« oazadi v souladu s normou ISO 7779 
'■"OUadaf Canon PCLSc se nedodává. pňVazy PCL 5a vjale lařczinípacíporUjĎ 
t-iPguz* pv-ojlíccáiicivím vrrtoové d-strboce

V. ClVJOZlCI cd DTOSVCC 2tTUl.

K'Nd zák aoft normy (SO/1EC >3752
‘'•Tiskárna |e dodáváni se startovací kiZutoa (černá: 1 bCO Stran)

Canon Jnc. 
Canon.com 

Canon Europe
canon-europe-com 

Czech Edition 
si Canon Europa N.V.. 2CJ6Canon



JEDNOFUNKČNÍ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA 
NABÍZÍ SPOLEHLIVOST A VĚTŠÍ 
KONTROLU NAD NÁKLADY.

Řada i-SENSYS LBP210 obsahuje rychlé černobílé tiskárny 
pro oboustranný tisk formátu A4ř které jsou určeny ke 
zlepšení pracovního postupu a produktivity při snížení 
nákladů. Vzhledem k vylepšeným, vysoce kvalitním 
výsledkům jsou ideální pro středně velké firmy.

Datum začátku prodeje: duben 2018

I-SENSYS LBP212dw /
LBP214dw / LBP215X

Ť>. 1

OOCWOBNOSTl O PRODUKTU:

Máz >v produktu Kód N*ci*y Kód KAM

-SCKSYS LBP?12rfw 32?IC0O6aa AS4929J09QZCB

.-SCMSYS LBR214dw ???)COO&AA 454929209013?

-SbMSYS L0F91ÓH 222ICC04AA 4543292090165

PftfSLUŠ&NSTVft

Házev pmduxtll Kóá NtrcMry KddEAN

-eanoika pcdavaé* papíru A-il 07J3A033AA 4549292092749

sada DfO připojení čtečky Mic*d 81 S145BC02AA 4S4 9292027235

Sada pra tisk áó/evých k<JdO EIE SI43B00?AA N#nf K a-spODci {deMr<ynckc doručení)

BPOTfteBNf material:

Ndzav produktu «<W Mtrcury Wd EAM

Mazda VS'4 2UWCC02AA 4 £4 92 920394 0Í»

05? 11 72OCC0Q2AA 4 5492 920*9474

BAŠT rtnvfcfl. p\Mi.

rJii«v produktu Kód Mtftwy Kůó CAM

Instalační Mrví* 73£0AS4fAA 49Í09S979442G

3al/fiek A - 3lecý swrvi* natledLifcídso u ríltamika <L0P2>2dvsi a LBP2l4dw> 79S0A52SAA 496O995793290

balíček 6 - Zkrý servis -ásleduitd dfl’’ U řdk32H'k» tf.BP?:5x] 7S50A52GAA 436C5997933C*

Canon

Jo



Statutární 
město Kladno

Příloha č.3 - Cenová nabídka předpokládaného předmětu plnění zakázky „Nákup tiskáren"

Typ tiskárny Počet kusů Cena bez DPH DPH v Kč Cena s DPH

Canon i-SENSYS 
LBP212dw 1 2 680,- Kč 563,- Kč 3 243,- Kč

Celková cena 
předpokládaného 
předmětu plnění

120 321 600,- Kč 67 560,- Kč 389 160,- Kč


