Uchazečům
V Brně dne 15.4.2013
Čj. C/13/301
Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„TONERY“
Dne 12.4.2013 byla zadavateli doručena žádost dodavatele o dodatečné informace
následujícího znění:
„Vážená paní Polačková Barciová,
rádi bychom se zúčastnili zakázky na dodávku tonerů a inkoustů pro vaši fakultu v co největší možné
míře. V technické specifikaci máte u níže uvedených položek uvedeno označení (Název, „PN“)
k tonerům které nejsou, dle sdělení zastoupení značky OKI určeny pro použití v ČR.
Chybně uvedené položky:
Pol.č. Název

minimální technické požadavky zadavatele ‐ popis zboží (typ
tiskového zařízení, pro které je daný toner určen)

158

44469801

C330/530/MC361/MC561 Black Toner Cartridge, Type C17 (3.5k)

159

44469703

C330/530/MC361/MC561 Cyan Toner Cartridge, Type C17 (3k)

160

44469702

C330/530/MC361/MC561 Magenta Toner Cartridge, Type C17
(3k)

161

44469701

C330/530/MC361/MC561 Yellow Toner Cartridge, Type C17 (3k)

Pro použití v ČR jsou dle OKI určeny tyto tonery:
PN

Popis

Upřesnění
Černý toner do
TONER‐K‐C310/330/510/530‐
C310/330/331/C510/511/530/531/MC351/352/361/362/561/562
44469803 MC351/361‐3.5K
(3 500 stránek)
TONER‐C‐
Cyan toner do
C310/330/510/530/MC351/361‐ C310/330/331/510/511/530/531/MC351/352/361/362/561/562
44469706 2K
(2 000 stránek)
TONER‐M‐
Magenta toner do
C310/330/510/530/MC351/361‐ C310/330/331/510/511/530/531/MC351/352/361/362/561/562
44469705 2K
(2 000 stránek)
TONER‐Y‐
Žlutý toner do
C310/330/510/530/MC351/361‐ C310/330/331/510/511/530/531/MC351/352/361/362/561/562
44469704 2K
(2 000 stránek)
44469804 TONER‐K‐C510/530/MC561‐5K

Černý toner do C510/C530/MC561 (5 000 stránek)

44469724 TONER‐C‐C510/530/MC561‐5K
44469723 TONER‐M‐C510/530/MC561‐5K

Cyan toner do C510/511/530/531/MC561/562 (5 000 stránek)
Magenta toner do C510/511/530/531/MC561/562 (5 000
stránek)

44469722 TONER‐Y‐C510/530/MC561‐5K

Žlutý toner do C510/511/530/531/MC561/562 (5 000 stránek)

Dále bych chtěl požádat o informaci zda nedošlo u níže uvedené položky, která se dle sdělení OKI
nevyrábí k chybnému označení:
minimální technické požadavky zadavatele ‐ popis zboží (typ
tiskového zařízení, pro které je daný toner určen)

Pol.č. Název
222

OKI 44574902 (10.000 stran)
toner černý

OKI B431

Tonery pro uvedený model se v současné době vyrábějí v následujících variantách:
TONER‐
44574702 B411/431/MB461/71/91‐3K
TONER‐MB461/71/91/B431‐
44574802 7K
44917602 TONER‐B431/MB491‐12K

Toner do B411/B431/MB461/471/471w/491 (3 000 stran)
Toner do B431/MB461/471/471w/491 (7 000 stran)
Toner do B431/MB491 (12 000 stran)

V případě, že budete chtít potvrdit tyto informace přímo od společnosti OKI, neváhejte se na nás
s důvěrou obrátit a my Vám předáme příslušné kontakty.
Předem děkuji za odpověď“

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „TONERY“ zadávané pod
čj. C/13/301 Vám oznamuje tyto dodatečné informace č. 4:
 Na základě doručené žádosti o dodatečné informace došlo k opravě technické
specifikace zboží – požadavků pro položky č. 158, 159, 160, 161 a 222.


pol.č.
158
159
160

Zadavatel v rámci technické specifikace upravuje zveřejněné informace, a to
konkrétně technickou specifikaci zboží - požadavky pro položky č. 158, 159, 160, 161
a 222 uvedené v Technické specifikaci zboží, část č. 5 zadávací dokumentace, které
jsou nově stanoveny takto:
NÁZEV
OKI 44469803 (3 500 stran) toner černý
(TONER-K-C310/330/510/530-MC351/3613.5K)
OKI 44469706 (2 000 stran) cyan toner
(TONER-C-C310/330/510/530/MC351/3612K)
OKI 44469705 (2 000 stran) magenta toner
(TONER-M-C310/330/510/530/MC351/3612K)

minimální technické požadavky zadavatele popis zboží (typ tiskového zařízení, pro
které je daný toner určen)
C330/530/MC361/MC561 Black Toner
Cartridge
C330/530/MC361/MC561 Cyan Toner
Cartridge
C330/530/MC361/MC561 Magenta Toner
Cartridge

161
222

OKI 44469704 (2 000 stran) žlutý toner
C330/530/MC361/MC561 Yellow Toner
(TONER-Y-C310/330/510/530/MC351/361Cartridge
2K)
OKI 44917602 (12 000 stran) toner černý
OKI B431
(TONER-B431/MB491-12K)



V souvislosti se zveřejněním těchto dodatečných informací č. 4 zadavatel prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek nyní končí dne
24.4.2013, v 09:00 hod. včetně. V tento den a hodinu musí být všechny nabídky
doručeny zadavateli.



Ostatní podmínky zadání této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

Mgr. Daniela NĚMCOVÁ
Kvestorka VFU Brno
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