Úřad vlády České republiky
Odbor komunikačních technologií
Čj. 19527/2018-OKT

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
Nákup spotřebního materiálu pro MFC Konica Minolta
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně
k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu
§ 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup
v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na zadávací řízení
neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit
námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:

Česká republika – Úřad vlády České republiky

Sídlo:

nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Ing. Robertem Kuncířem, ředitelem Odboru komunikačních technologií

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Volf, Oddělení komunikační techniky
2. Základní údaje o veřejné zakázce

2.1. Druh a režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
2.2. Druh zadávacího řízení
otevřená výzva
2.3. Předmět veřejné zakázky (popis)
Předmětem veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu pro MFC Konica Minolta dle
specifikace uvedené v popisu položek předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou
identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.
2.4. Klasifikace veřejné zakázky
CPV: 30125110-5 Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
2.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
15.600,00 Kč bez DPH.

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

2.6. Místo plnění
Sídlo zadavatele. Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 Malá Strana, 118 01
2.7. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Do 14 dnů od doručení objednávky dodavateli.
2.8. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.
3. Položky veřejné zakázky
Položka č.
Název:

1.
Toner černý (K) pro MFC bizhub C360

Popis:

Toner černý TN-319K pro kopírovací stroj Konica Minolta bizhub C360.
Originální toner dodávaný a schválený výrobcem daného zařízení pro ČR.
20
ks

Množství:
Měrná jednotka:

4. Platební a obchodní podmínky
Smlouva není součástí zadávacích podmínek, bude vytvořena objednávka v systému SAP.
Splatnost faktury 21 dní.
Nabídková cena bude uvedena jako celková, zahrnující dopravu do místa plnění a všechny
související poplatky (např. recyklační, autorské a jiné).
Zadavatel je oprávněn zveřejnit objednávku uzavřenou s vybraným dodavatelem.
V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího
doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu
dodavateli v pořadí. Objednávka bude vybranému dodavateli doručena do datové schránky. V
případě, že vybraný dodavatel datovou schránku nemá zřízenou, je nezbytné o tom zadavatele
informovat.
Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za
všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem
poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců, pokud není
uvedeno u jednotlivých položek ve specifikaci jinak.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.
5. Nabídka
5.1. Zpracování a obsah nabídky
Nabídky musí být zpracovány a podány v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této
výzvě.
Nabídky včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky budou
zpracovány v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem
do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze
předložit bez překladu.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě,
se nepovažuje za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.
Požadavek na předložení kalkulace nabídkové ceny:

Ne.
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Požadavek na předložení produktového listu:

Ne.

Požadavek na předložení vzorků:

Ne.

5.2. Způsob podání nabídky
Dodavatel podává nabídku prostřednictvím profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji
(dále jen "systém NEN").
5.3. Lhůta pro podání nabídky
Do úterý, 26. června 2018, 11:00 hodin.
5.4. Hodnocení nabídek
Zadavatel bude hodnotit nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší
nabídková cena, v Kč, včetně DPH.
Pokud bude nabídka v příloze obsahovat podrobnou kalkulaci nabídkové ceny, bude zadavatel při
hodnocení vycházet z nabídkové ceny uvedené v této kalkulaci.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána
losem.
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají
právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí
nejméně 2 dnů před losováním prostřednictvím systému NEN.
6. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky v rozsahu požadovaném v této výzvě. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této
výzvě. Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná.
6.1 Nabídková cena zahraničního dodavatele
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH,
kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj v souvislosti
s veřejnou zakázkou.
6.2 Mimořádně nízká nabídková cena
V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká,
zadavatel může požádat účastníka výběrového řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a vyloučit tohoto účastníka z výběrového řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené
lhůtě nepředloží, nebo pokud vysvětlení dodavatele nebude dostatečné a odůvodněné.
7. Práva zadavatele, ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
b) zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu;
c) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
ve výběrovém řízení;
d) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele v systému NEN. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;
e) odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím systému NEN.
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8. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace,
komunikace v průběhu zadávacího řízení
8.1

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace přes systém NEN. Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem
než v písemné podobě (např. na telefonické dotazy).
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna v systému NEN.
8.2

Změna zadávací dokumentace

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna v systému NEN.
8.3

Komunikace v průběhu výběrového řízení

Zadavatel bude během výběrového řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ.
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím systému NEN. Veškeré zprávy
odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení do systému NEN ve svých
příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav výběrového
řízení v systému NEN, a to jako přihlášení uživatelé.
Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky
je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové
schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím systému NEN
je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či
adresátů datové zprávy v systému NEN.
V Praze 15.6.2018
Digitálně

Ing.
Ing. podepsal
Robert Kuncíř
Robert Datum:
2018.06.15
Kuncíř 13:07:20
+02'00'

Ing. Robert Kuncíř
ředitel Odboru komunikačních technologií
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