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ZŠ Špičák

V České Lípé 13.8.2021
či. esotzozt
Výběr hlavního dodavatele tonerů

Yéženi,
obracíme se na Vás s nabídkou k účasti ve výběru dodavatele toneru a dalších tiskových součástí pro období
9l202l -812023.

Předmět dodávky: tonery do tiskaren
Předpokládaná hodnota zakázlT cca l00 tis. Kč vč. DPlVrok. Nejsme plátci DPH.

Požadujeme:

1. Dodávky toneru v kvalitě originál - premium - altemativy/kompatibil. Vždy bude ze strany
objednatele (školy) defrnovano, kterou kvalitu požadujeme, Prioritně se zaměfujeme na dodávky
tonerů PREMIUM. Jedná se o náplně srovnatelné s originálem (OE]t!, mají velmi nízkau
poruchovost, neporušují OEM patenty, složení jejich plastů nepřektačuje limity škodlivosti, splňují
směrnici RoHS, CE.
Nezaměňovat za kýalitatiýně nižší kategorii (kompatibilní, alternatiýní), kde náplně nesplňují výše

uvedené parametry. Kvalita a spolehlivost těchto tonerůje srovnatelná s originálními tonery,

2. Dodávky zboží dle jednotlirrých objednávek na zíkladě potřeby školy - objedruívky mailem nebo
telefonicky.
Objednávky upřesní vždy typ tiská,rny a kvalitu toneru (viz příloha seznamu tiskalen - může se
v čase měnit).
Dodávka tonerů a dalších tiskových součástí bude odpovídat portfoliu tiskíren stívajících i
případných nových a tím souvisejícím požadavkům. Akttuflně jsou zastoupeny tiskárny výrobců
Brother, Carron, Hewlett Packard, Triumph Adler a Epson.

3. Termín dodaní do 3 pracovrrích dnů od data objednrání

4. Relrlamace řešena l,..íměnou za nov,ý toner
5. Zétruka na zboží 24 měsíců
6. Nár,rh smlouvy na dodávky pro obdobi 912021 - 812023

Kritéria hodnocení - výběr dodavatele:
Na základě nejnižší nabídkové celkové ceny vč. DPH vypočítané dle vzoru v příloze v souČtu za jednotlivé

tonery (viz příloha) a počty kusů (vaha qýznamu).

Nabídky obsahující určení kvality dodávaného toneru (originál/premium/kompatibil) cenu za položky dle
přiloženého wýběru seznamu tiskáren bez DPH zasílejte do 24. 8. 2021 e-mailem na adresu ekonomky
školy:nlinoi akova,ri-Z§lpilak 9Z .

Nabídnuté ceny doplňte do přiložené tabulky do žluť,ích nolí av záůlaví nezapomeňte vyplnit označení vaší
firmy (pro identifrkaci nabídky). Dále zde doplňte kontaktrú údaje na zpracovatele nabídky.
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