Veřejná zakázka Čipy pro knihovní fond
Druh zakázky:
Zakázka malého rozsahu na dodávku
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka etiket s čipy pro knihovní fond.
Předpokládaná cena veřejné zakázky:
100 000 Kč bez DPH
Specifikace veřejné zakázky:
Potištěné samolepicí etikety s čipy s následující charakteristikou:
Potisk na bílé nelepicí straně – logo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě,
příspěvkové organizace
Formát etikety: 60 x 60 mm (+/-20 mm), samolepicí, dodávané na roli Paměť 1024 bitů, plně
přepisovatelná
Napájení tagu: Pasivní tag je napájen z radiofrekvenčního modulačního pole.
Podporované standardy: ISO 15693-3, ISO 18000-3
Pracovní frekvence: 13, 56 MHz
Doživotní záruka dle životnosti nosného média
Použití na stávajícím technologickém vybavení v MSVK, tj. na pracovních stanicích 3MTM pro
personál (model 895)
Samolepicí etikety s čipy pro CD a DVD nosiče s následující charakteristikou:
Formát etikety: 35 mm vnější rozměr, 17 mm vnitřní rozměr, samolepicí, dodávané na roli,
aplikované na střed média
Doživotní záruka dle životnosti nosného média
Použití na stávajícím technologickém vybavení v MSVK, tj. na pracovních stanicích 3MTM pro
personál (model 895)
Požadavky na obchodní jména či zvláštní označení výrobků, která platí pro určitý podnik, jsou
uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů.
Nabídky musí obsahovat konečnou cenu včetně DPH, která bude zahrnovat dovoz materiálu.

Kvalifikační předpoklady:
Uchazeči předloží v nabídce seznam dodávek čipů pro knihovní fond v rozsahu minimálně ve výši
100 000 Kč včetně DPH za období posledních tří let.
Rozsah zakázky:
21 000 ks etiket s čipy
1 000 ks etiket s čipy pro CD
Kritéria hodnocení nabídek: cena
Termín zaslání nabídek: 31. 1. 2017
Termín výběru z nabídek: 2. 2. 2017
Termín plnění veřejné zakázky: 31. 3. 2017

Nabídky zasílají uchazeči písemně nebo e-mailem na adresu:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Mgr. Gabriela Filipová
vedoucí oddělení akvizice knihovního fondu
Prokešovo náměstí 1802/9,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
filipova@svkos.cz

V Ostravě dne 12. 1. 2017

