Príloha č.1 Podrobný opis predmetu zákazky
Stručný opis predmetu zákazky
Obstarávateľ o106, spol. s r.o. vyhlásil verejné obstarávanie na poskytnutie tovaru pre
predmet zákazky:
„Tlačiareň s priezoelektrickou atramentovou technológiou s vytrvdzovaným UV svetlom
(UV svetlo Curable Inkjet)“
Základné informácie
Prijímateľ projektu – o106, spol. s r.o.. realizuje EU projekt s názvom „Štúdio spracovania
integrálnej fotografie pre lentikulárnu tlač“, ktorý je podporený z Integrovaného operačného
programu, v rámci špecifického cieľa 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti
a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Vyššie spomínaný projekt sa realizuje pomocou viacerých hlavných aktivít, pričom tlačiareň,
ktorá je predmetom zákazky sa realizuje v rámci hlavnej aktivity pod názvom
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu
a inovácie
Popis požiadaviek
názov
množstvo
tlačiareň s piezoelektrickou atramentovou 1 kus
technológiou s vytvrdzovaným UV svetlom
(UV Curable Inkjet)

popis
Technológia
tlače
–
tlačiareň
s piezoelektrickou
atramentovou
technológiou s vytvrdzovaným UV svetlom
(UV Curable Inkjet)
Optické rozlíšenie
Typ tlačiarne – tlačiareň s plochým tlačovým
stolom (flatbed)
Rozmery potlače plochých materiálov
Možná hrúbka potlačeného materiálu
Počet tlačových hláv (kanálov)
Konfigurácia tlačových hláv (farby + biela +
lak) – CCMMYYKK +2x W (Krycia biela) + 2x
V (lak)
Možnosť tlače na rolované materiály
Rýchlosť tlače

Požadovaná hodnota
Áno

1440 x 1440 dpi
Áno
Min. 1200 x 2400 mm
Min. 50 mm
12
Áno

Áno
55m2/hod

Plochý tlačový stôl (flatbed) – plochý tlačový Áno
stôl so vzduchovým podtlakom na pevné
uchytenie
tlačového
materiálu
a registračnými kolíkmi
Ochrana tlačovej hlavy pred nárazom – Áno
mechanická a optická
Softvér – RIP a obslužný SW
Áno
Záruka na zariadenie
inštalácia

24 mesiacov
áno

Spoločný slovník obstarávania Predmet zákazky: 42991200-1 Tlačiarenské stroje
Rozsah predmetu zákazky Obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Možnosť predloženia variantných riešení
Obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenie.
Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
Emailom, Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú
v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky
uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia SR, musia byť preložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského
jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike). V tomto prípade doklady
môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku.

