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RICOH
imagine, change.Barevná multtfiaikčnt tiskárna A3

MP C2OIISP

V Kopirka V Tiskárna V Skener

tÍ

Jednoduchá obsluha a vysoká produktivita

Usnadněte si v dnešní rychtě době kancelářský život vysoce produktivním a jednoduše ovladatelným
zařízením MP C2OliSP. kompaktnr zařízeni poskytuje v malých rozměrech nejlepší výkon ve své
třídě. Toto všestranné multifunkční zařízení vytváři vysoce kvalitní barevně výstupy na širokou škálu
médií od obálek až po formát SElAS. Dostatečnou kapacitu papiru zajišťují až 4 zásobníky paptru.
Diky nízké spotřebě elektrické energie šetři provoznf náklady a životní prostředí.

. nychlost tisku 20 str/min. pro vysokou produktivitu

. Široké možnosti skenováni pro jednoduchou distribuci dokumentů
‘Kapacita až 2300 listů zaiístr plynulý tisk

Oboustranný tisk setři papír a snižuta náklady
Přljemné ovládáni i přes mobilní zařízení (aplikace nicob Smart Print & Scan)
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Vysoká produktivita Snadná manipulace ~ médii
pro pracovní skupiny a vysoká kvalita tisku
ZaYl‘zení MP C2O11SP vám pomůže zpracovat Vysoká kvalita výstupu le zaručena rozlIšením
více ukolů v kratším čase. Zařízení je diky velmi 1200 X 1200 dp. TIsknout lze na papíry gramáže
rychlému obnoveni z režimu spánku okamžitě až 300 g/nl2 (169 g/m2 při oboustrannám tisku). .

připraveno k práci. Automatická správa liskových Pro potisk obálek můžete využit libovolný
uloh posouvá připraveně tiskově úlohy vtisková zásobník. S kapacitou až 2300 listů papiru S adno
trontě před úlohy, které byly pozastaveny zvládnete i objemné tisková úlohy

důvodu chyby apod. Ovládací panel nabízí
pro rychlejší odstraněni Šetrné vůči životnĺmu Prostředí‘.

Chraň e spolu a námi žIvotní prqptt zařrztnl
MP C2OI1SP má velmi nízkou ic ou týde~nl
spotřebu (TEC). Zapínáni a vy api sladis °faší
pracovn(rn rytmem. Pokud rytmus‘n&~le zmqníte
nevadl. Z režimu spánku jev pohotovosti &a ně ‚

než H vteřin. No“ý PxP EO toner je žäžehlhv4n
při nižšich teplo ách, diky čemuž šetři eleI<tr4sko
energo a snižuje náklady na prověz. Sledujte1
jak se Vám dafl Šetřit životn prostředíp)ímo
displeji zařízeni L.

TIS (lyrická i/dcraismel‘l: 0,7 kWir

Pokročilé funkce
skenování a kopírováni
Zařízení Ricoh MP C2O11SP umožňuje lépe šířit
Vaše nápady a myšlenky. Propracované funkce
umožňuji skenovat originály na paměťové karty,
do e-mailu, do složky a na další místa tak. aby
materiály mohly být sdlteny s kýmkoliv a kdekoliv.
Zmenšete velikost barevných skenů pomoci
komprese a jednoduše je odešlete< aniž by
utrpěla obrazová kvalita. Přednastavte opakující
se skenovací úlohy do ikon a jednim dotykem Se
zbavte monotónní kancelářská píáce. Uvolněte
si ruce pro kreativitut Kopírujte oboustranně
dokumenty (např. občanský průkaz) na jednu
stranu paplru.
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Výpis Ze seznamu kvautttnevanýctl dodavatelů ‚ygtnerovaný Inrontttačrtim aysténiem a veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle 5125 a násled. zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předplsú

Údaje o dodavatelI zapsané v seznamu k 13.09.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodnl tlrmalNázev
Z ÷ M servis, spol. s ro.
1.2. Právni forma
Společnost s ručenlm omezeným
1.3 51db
Valchařeká 3261/17
70200 Ostrava
Česká republika

1.4. IčO
41032004

1.5. Statutární orgán

Jméno a přUmeni statutámlho orgánu nebo jeho členů Funkce ve statulámlm orgánu
David ŠevČlk jednatet

Způsob a rozsah jednáni
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech.

1.6. Ostatni osoby oprávněné jednatJménem nebo za dodavatele

I Jméno a příjmeni I Právní titul jednáni jménem nebo za Způsob a rozsah I Dalum platnosti I
I osoby dodavatele I jednáni J do I
I ng. Kaletna Plná moc JviZ poZntárnka I Za 131122016Procharentoyá Imbulkou

Pozn. 1
zaslupování společnosti v připadá nepřítomnosti jednatele společnosti při všech právnich úkonech,

ke kterým docházl při provozu podniku.
Tolo zmocněni opravňuje zmocněnce zejména k vedeni obchodních jednáni, sjednáváni podmínek
obchodních smluv, jejich uzaviráni a podepisováni jménem zmocnitele, včetně těch smluv, které se
týkaji nakládáni s nemovitostmi, jakož ijednáni s peněžními ústavy a orgány státni správy, jakož i
konáni veškerých úkonů, ke kterým dochází pří provozu podniku zniocniteie.
Tato plná moc opravňuje zmocněnce, aby zmocnitele ve všech právnich věcech zastupovai, aby
vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádostí, uzavíral smily a
narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo
rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plněni potvrzoval, dědictví
odmital nebo neodmital, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčl smlouvy, to vše i tehdy, když je
podle právnlch předpisů zapotřebi zvláštni plné moci.

2. Základni kvalifikační předpoklady, jejichž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro mistní rozvoj v souladu s ustanovením 553 odst. 3 zákona, že:
. 5 53 odst. I pism. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organ‘tzované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z lrestné
činnosti, podilnictvi, přijeti úplatku, podplaceni, nepřímého ůpiatkářstvi, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně připadů, kdy jde o připravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musi tento předpoklad splňovatjak tato právnická osoba, tak jeji statutámi orgán nebo
každý člen statutámiho orgánu a je-li statutámim orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musi tento předpoklad splňovatjak tato právnická osoba, tak
její statutámi orgán nebo každý člen statutárniho orgánu tébo právnické osoby; podává-li nabldku či
žádost o účast zahranični právnická osoba prostřednictvim své organ‘,začni složky, musí
předpoklad podle tohota pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnl
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musi dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sidla, mleta podnikáni či bydliště,

. 5 53 odst. I písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisi s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzeni za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, takjeji statutámí orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutámiho orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, takjeji statutámi orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedouci této organizační složky; tento základni kvalifikační předpoklad
musi dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikáni či bydliště,

. 5 53 odst. I písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podpláceni
podle zvláštního právního předpisu,

. 5 53 odst. I písm. d)
vůčijahož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů lnsolvenčnlho řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právnlch předpisů,

. 5 53 odst. I pism. e)
není v likvidaci,

. 5s3odst. I písm. I)
nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a tojak v České republice, tak v zemí sídla,
místa podnikáni či bydliště dodavatele,

. 553odst. I písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotni pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sidla, místa podnikáni čí bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. I pism. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státnl politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, mleta podnikáni či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. I pism. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciphnámě potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštnlch právnicb předpisů, je-li podle 554 pism. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

. 5saodst. I pism.j)
neni veden v rejstřílos osob se zákazem plněni veřejných zakázek.

. 5 53 odst. I pism. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právniho předpisu.
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. 553 odst. I písm. ) 4. Datum podáni žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace
nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebyla vůči němu v
poslednich 3 letech uplatněno opatřeni k řešeni krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a řešeni krize na finanénlm Ortu. Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 30.052013. Rozhodnuti o zápisu dodavatele do

seznamu nabylo právní moci dne 26.06.2013.
Posledni aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 29.03.2016.

3. Profesní kvalifikačni předpoklady, jejichž splněni dodavatel prokázal

3.1 Profesni kvalilikačni předpoklady dle ustanoveni 564 písm. a) dodavatel prokázal: Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro mistni rozvoj

Výpisem z obchodního rejstříku

Datum: 13.09.2016
3.2 OprávněnI k podnikáni dle ustanoveni 554 pism. b) dodavatel prokázal; Evidenční číslo: W16090000281

Obory Datum DatumNázev dokladu Vystavil Předmět podnikáni činnosti vystaveni platnosti

Wpls zveřejné tas« česká činnost Ceelsich poradců, vedenI 14.03.2013
živnostenského rejstříku pošta, ap. ážetitictvi, vedeni daňově evidence

Wpis z veřejné Části česká Montáž, Opravy, revize a zkoušky 1‘.oa,20t5
živnostenského rejstříku poOle, sp. etektrlckych zattzettl

Výpis a veřejně task česká Podnlsátl v oblasti nektádánl 5 14.03.2013
živtosienakěho reistřiku pošta. sp. nebezpežnýnst odpady

Výpis z veřejné tas« česká ~ peznát5ka I za tabulkou t4,03.20t3
živsiostenského rejstříku potts, sp.

Výroba, obchod a služby nesvedené ~.~ 2Výpis zveřejné tasit česká V přliohách I až 3 žt~nostetakéžto za tabsfl<ou 14.03.2013živnostenského rejstříku pošta. sP. zákona

Pozn. I
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízeni
Pozn. 2
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopirovaci práce
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízeni a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů
a elektronických zařízeni pracujicich na malém napětí
Výroba strojů a zařízeni
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a
konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Nakládáni a odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a ůdržba nemovitosti
Pronájem a půjčováni věcí movitých
Projektováni eiektrických zařízeni
Reklamní činnost, mailceting, mediálni zastoupeni
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytováni technických služeb

fl ~
Mhves*e atest
rerentec



Z+ M servis, spol. s r.o. -

Váženi,

Nabídka multifunkčního zařízení

Na základě Výzw podáni nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu si dovolujeme předložitVám nabídku na prodej
zařízeni Ricoh MP aousp.

Dle zadáni uvádíme cenu za zařízeni, spotřební materiál a náhradní dily $ omezenou životností.

Technická specifikace Ricoh MP C2O11SP
Barevné multifunlcčnizařízení formátu AS
Funkce: tisk, kopírování, skenováni
Rychlost tisku/kopírováni: 20 STR/MIN.
Gramáž papíru: 52-300 GM2
Formát výstupu: BG - SRA3
Rozlišeni tisku: 1200 x 1200 DPI
Tisková technologie: Laser
Tiskový jazyk: PCL Postscript
Rychlost skenováni: 54 STR/MIN.
Podrobnější informace o zařízeni jsou v příloze této nabídky
Konfigurace: stroj, Z zásobníky papíru na (550 listů), ARDF podavač
Více informacio zařízeni najdete v přfloze této nabidkyv brožuře.

fl. ~n
CER Tin K A C E

305601,5014001

ZtM servis, spol. s r.O., K Bflému vrchu 29W/B, 19300 Praha 20
iČ: 41032004, oič: a6gooosssa
Bankovní spojeni: Komerbsi hanka, Č-ú.: 1264250227/0100
Tel.: +420 284 093 502, e‘nsail:oraha~,nisen,is.cz wvnv.zmtervls.cz
5poIe&osO je zapsán, v obdiodnins rejstříku vedeném Kralslqm soudem v Ostravě. oddíl C, vložka 1094

fl. ~n
COR TIPl K A C E

006001.15014601

Cenová nabídka pro společnost
Obec Psáry

Z + M servis, spol. s r.o.

Platnost nabídky: 15.9.2016

E-mail: ondrej.krobt~zmservis.cz

~i -‚

[“‘~

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Krob

Telefon: +420725 255 309

Z+‘M servis, spots no., K Biíénsisvrchu 2960/0,19300 Praha 20
té 41032004, OlČ: „699003336
Bankovní spojeni: KomerĎij banko, ČiL: 1264250227/0200
Tel,: +420 264 090502, e-motl: Praha amserviv,ca, ws‘ňv.snlserviscz
společaastje zapsán, v obchodním rejstříku veden dni Krajským soodem v Oslravě, odds C, složka 1094
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Popis nabízeného řešeni

Instalace
Proběhne zdarma včetně instalace SW a zaškoleni obsluhy.

Provoz
Na základě Vašich objednávek Vám budou dodávány tonery. Ostatní servisní služby Vám budou rovněž k dispozici na
základě Vaši telefonické objednávky.

Dostupnost servisu —NBD. Pracovní doba je od 8— 16,30.

Hodinová sazbatechnikaje 700 KČ a náklady na dopravu 400 KČ. Práce technika Se účtuje Po započatých čtvrthodinách.
Doprava hrazena ujedná závady pouze jednou.

Cenová nabídka

název položky cena životnost
MPC2O11SP 44581KČ 600000A4
tonerčb 1286Kč 15000A4
tenerbarevný 2087KČ 9500A4
ložiska 344KČ 240000A4
developer 2330Kč 120000A4
tlakovákladka 4827Kč 400000A4
pcvserviskit 2743KČ 60000A4
přenos.jednotk 6526KČ 240000A4
přenos.válec 3 216 Kč 400 000 M
fix.rukáv 4891KČ 240000A4
vývojnice 2332Kč 120030A4
čisticijednotka 143KČ 300000A4
vývojová jedn. 2354Kč 120000A4
odpad.nádobka 301 KČ

V případě, že byste požadovali finišer pro sešíváni, museli bychom nabídnout model MP C2003, u kterého je vyšší
pořizovací cena a to 59800KČ. Vnitřní finišer pro sešívání k němu stoji 19737 Kč. Ostatní cenové položky by zůstaly

• nezměněny. Stejně tak se to týká alternativniho řešení, které nabízíme níže.

Alternativní řešení

Zároveň však uvádíme i variantu této nabídky v podobě servisní a materiálové služby tzn., že již nemáte žádné další
náklady vzniklé při užíváni tohoto zařízení. Služba tak obsahuje servis zařízeni, profylaxi, výměnu zařízeni v připadě
poruchy a také veškeré náklady na logistiku prázdných i nových tiskových kazet.

Tato služba Vám tak přináší tyto zásadní výhody
. Servisní smlouva na dobu 48(60) měsíců, se servisní odezvou do druhého dne
. V ceně stránky je již zahrnut veškerý spotřební materiál, profylaxe, náhradni díly, práce technika, atd. vyjma papiru

Systém placení
V rámci službyvám bude dodáván spotřebni materiál s tím, že budete platit vytištěné stránky.
Součástí dodávek spotřebního materiálu je: kompletní servis zařízení, logistika spotřebního materiálu, profylaxe
zařízeni a samozřejmě bezplatné poskytnutí této tiskárny do vašeho užíváni celou dobu trván‘ smlouvy.

Obiednáyky a logistika
Objednávkyspotřebnlho materiálujsou realizovány na základě telefonické objednávky, dodáníje pakzahrnutov ceně
spotřebního materiálu (kliku)

Servis
On site servis po dobu trváni smlouvy. Do 48h od nahlášeni závady dorazí na místo technik. Pokud technik na místě
problém nevyřeší do 72h obdrží klient náhradní tiskárnu. Servis Se objednává skrze klientský portál, kde má také
přehled o stavu jeho servisní zakázky.

SLA (Service- level agreement)
Doba trváni smlouvy (od data instalace):

Smluvní maximální pokryti v %

Zvolené služby:

Papin

Tonerové náplně a apotšebni materiál:

Sešívací sponky:

Běžně opotřebitelné nálimdnl díly včetně práce:

Veškeré náhoadnl dily e servisní pite:

Servlznísady velké údržby (Maintanace Kits)

Cestovné a dopiavné:

Správa SW

Předzásobeni spotfebnim matedálem:

nfl
t,LVI‘
I~l.rp.S.

ISO 9001,10010001

Z“M seivis. spol. s r.o.. K stém‘, srchu 2980/8, 19300 Praha 20
6 41032004, oíč: as9900333u

aankovnl spolenl: Ko,neráol banka, 0,4,: 1284250227/0100
Tel.; *420 234 093 582, e,,nall: oraha90,etersls,o, vjww.zmservls.a
Společnost je zapséna v obchodním relsifiks vedeném lQajským soudeni v Ostravě, oddl c, ‚$ožka 1094

‚%I nfl
t‘LVI‘
co R T Fl K A C E

ISO 0001.13014901

Z+M newts, ‚pol. s s.c., t sněmu vrchu 2950/8, 19300 Prah, 20
lč; 41032004,016 a699003336
u,nkovnlspojenl; Komerční b,nku, 0,4.: 1264250227/0100
Tel.: ‘420 284 ega 531, e‘m,il; pr,h,00,moenňs.ci twAv.zmsenhls.cz
společnost ne npsjn,v obchodnlm rejstříku vedeném Krajsk*n soudem v Ostravě, oddli C, složka 2094
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Z÷M serv~s s9no,

Referenční zákaznici společnosti

Česká pošta. sp.

tlenerMní ředitelství cel

Oc&Česká republika, s,r.o

Chance a. s.

lipsport a-s.

OKD a. s

Městská část Praha 7

Parlament ČR

Ministerstvo školství

Ministerstvo vnitra

Impromat Computer a-s.

Pražská správa sociálniho zabezpečení

Raiffeisenbank a-s.

Celní ředitelstvi Praha

Krajský soud v Praze

Správa silnic Ostrava

Okresní soud Pardubice

OSRAM ČR

Ferona a-s.

Zdravotni pojitfovna Ministerstva Vnitra

Hotel Ambassador

Statutárni město Ostrava

Krajský soud Ostrava

OKD a-s.

Nemocnice Havířov

CLPR CLPR
CER Tir‘ A C E

00 5055, ISO 1485‘

Z.M aervle. spoi, r_o., X eiéaaa vrcha 298018, 19309 Praha 20
iČ: 41032004, oiČ: asggasssse
eaakovnl spojeni: Ko,nerénl banka, 5,4.: ‚2642so227/oleo
Tel.: +420 284 093 582, e-maIl: orahaSsniservisa. vAwi.zmservls.a
společnost je zapsdnav obchodnim relstřika vedeném Krsjskýnn soudem v Ostravě, eddu C, vIolka 1094

C E R T Fl K A C E
too soot, ISO 10801

Z + M servis, spol.

Perioda zavezeni spotřebního materiálu:

Pracovní doba poskytováni servisních služeb:

Tomin zahájení servisniho zákroku:

fl~ ‘j

Tennin odstranění závady:

Termín poskytnuti náhradního zařízeni:

Perioda profylaxe (počet ann *4):

‘00
od
od~S~ ~J

rdlrao ! !
cgnao~netd

i__n ‚Perioda Ihkturace:

Cenová nabídka varianta servisně materiálová smlouva

název položky cena
MPC2O1ISP 44581Kč
ČbvýstupA4 049Kč
barevný výstup 44 0,95 KČ

I‘M servla. apol. a co., IC ellám« vrch,, 298018. 19900 Praha 20
641032004, nič: asggoos336
Bankovoispojeni: Keanerčni banka, 5.0.: 12642so227/oleo
Tel,: 4420 284 085 582, e-mail: prahaeemservlsa, w,~v.nnsenIus.cz
spalečasoat lezapsins v obcliodnim reístiíka vedeném Krajskvinn soadea v Ostravě, odda C, vIolka 1094


