Úřad vlády České republiky
Odbor provozu a služeb
Čj. 32195/2017-OPS-1

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
Nákup spotřebního materiálu pro Konica Minolta Bizhub Press C8000
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
a prokázaní kvalifikace 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 (dále také „zadávací 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:

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru provozu a služeb

Kontaktní osoba:

Renáta Rumlová
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 této veřejné zakázky je nákup/dodání originálního spotřebního materiálu pro
kopírovací stroje Konica Minolta Bizhub Press C8000 – spodní fixační pás.
Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou
identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.
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 24 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem převzetí zboží.

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

2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
11.000 Kč bez DPH.
2.5. Místo plnění
Objekty zadavatele
2.6. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Termín dodání 14 od doručení objednávky dodavateli.
2.7. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.
3. Položky veřejné zakázky
Položka č.

1

Název:

Spodní fixační pás

CPV:

30125000-1

Popis:

originální A03U736100 Fusing Belt 251L

Množství:

1

Měrná jednotka:

ks

Předpokládaná hodnota
v Kč za 1 měrnou jednotku
položky (bez DPH):

11.000

Předpokládaná hodnota
v Kč za položku (bez DPH): 11.000

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.
5. Nabídka
5.1. Způsob podání nabídky
Dodavatel podává nabídku prostřednictvím systému NEN.
5.2. Lhůta pro podání nabídky
čtvrtek, 14. prosince 2017 do

10:00 hodin

5.3. Hodnocení nabídek
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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.
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 5 dnů před losováním prostřednictvím systému NEN.
6. Požadavky na zpracování a členění nabídky
Jazyk nabídky:

český

Požadavek na předložení
produktového listu:

Ne.

Požadavek na předložení
vzorků:

Ne.

Povinnost elektronicky
podepisovat zprávy:

Ne.

Další požadavky
na členění nabídky:

Ne.

7. Vysvětlení zadávací dokumentace, komunikace v průběhu zadávacího řízení
7.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen zodpovědět
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost prostřednictvím systému 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 odeslána
tazateli prostřednictvím systému NEN do 3 pracovních dnů, nejpozději však 2 pracovní dny před
termínem pro podání nabídek.
Všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna v systému NEN (na profilu
zadavatele). Zadavatel nebude obesílat všechny oslovené a známé dodavatele či zájemce všemi
dodatečnými informacemi mimo profil zadavatele.
7.2. Komunikace v průběhu výběrového řízení
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá
elektronicky.
Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje NEN. Jedná se např. o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění nebo
doplnění nabídky či výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem
dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronický nástroj
NEN). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení
v elektronickém nástroji NEN.
Ing.Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru provozu a služeb
Klikněte sem a zadejte text.

podepsal Ing.
Ing. Ivana Digitálně
Ivana Hošťálková
Datum: 2017.12.04
Hošťálková 16:39:24 +01'00'
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