VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
(dále také „Výzva“)
Veřejný zadavatel
Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO 72080043
vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která je vedena u zadavatele pod
č. j. 13326/22/7300-50167-051123

„OBÁLKY C5 – dodávky obálek s modrým pruhem s doručenkou na tabelačním
papíru pro Finanční správu ČR“
(dále také „VZMR“)
Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a je
v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ. Veškeré odkazy na ZZVZ jsou zde
používány pouze analogicky.

Tato Výzva k podání nabídek včetně všech příloh plní zároveň funkci zadávací
dokumentace, neboť obsahuje veškeré zadávací podmínky na veřejnou zakázku
malého rozsahu.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
72080043

DIČ:

CZ72080043

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Marcela Barbieri
ředitelka Odboru hospodářské správy
Kontaktní osoba v záležitosti výběrového řízení:
Ing. Olga Podhradská
tel.: 296 853 830
e-mail: Olga.Podhradska@fs.mfcr.cz

II.

VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je tisk obálek s modrým pruhem
s doručenkou na tabelačním papíru dle Daňového řádu C5 v počtu 94 000 ks.
Jedná se o obálky formátu C5 s rovnou klopou, černým potiskem, svislým modrým
pruhem, papírem v gramáži 80 g a samolepícím uzávěrem s krycí páskou (dále jen
„obálky“). Obálky musí odpovídat souboru ve formátu pdf, který tvoří Přílohu č. 1
Výzvy – Vzor obálky C5 na tabelačním papíru.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je též i kompletace a distribuce obálek
na odběrná místa v počtu minimálně 1 000 ks, maximálně 20 000 ks, dle Přílohy č. 2
Odběrná
místa
Finanční
správy
ČR,
kterých
je
14.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel vymezil předmět VZMR prostřednictvím jednotného klasifikačního systému
pro veřejné zakázky následovně:
CPV předmětu plnění:
Hlavní kód CPV: 30199710-0 Tištěné obálky
Dodatečné kódy CPV: 22458000-5 Zakázkové tištěné výrobky

Tištěné obálky bez okna
Obálky
Tiskařské a distribuční služby
Tiskařské a související služby

30199712-4
30199230-1
79824000-6
79800000-2
III.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Zadavatel se rozhodl neuveřejnit výši předpokládané hodnoty VZMR.
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IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Plnění této VZMR bude realizováno v rozmezí ode dne nabytí účinnosti smlouvy
do 14. 4. 2022 tak, aby dodání obálek na všechna odběrná místa proběhlo nejpozději
do 14. 4. 2022.
Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Místem plnění je 14 odběrných míst zadavatele uvedených v Příloze č. 2.

V.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením
se nepřihlíží,

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. d) ZZVZ,
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f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
e) ZZVZ.

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který
předloží:
-

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud
právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
V takovém případě je dodavatel povinen předložit písemné čestné prohlášení, jehož
obsahem bude sdělení skutečnosti, že právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou
profesní způsobilost nevyžadují.
Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže
dodavatel, který předloží:
Seznam minimálně 2 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele ve struktuře dle Přílohy č. 5.
Významnou dodávkou se rozumí dodávka, jejíž hodnota činila alespoň 50.000,- Kč
s DPH. Hodnota obou dodávek musí tedy činit v součtu minimálně 100.000,- Kč
(slovy: sto tisíc korun českých) včetně DPH.
Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria je zejména smlouva
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Způsob prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté
kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání základní a profesní
způsobilosti může dodavatel nahradit čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky. V případě čestného prohlášení
zadavatel dodavateli doporučuje použít vzorový formulář dle Přílohy č. 4 Výzvy.
K prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel
doporučuje dodavateli použít vzorový seznam významných dodávek (Příloha č. 5
Výzvy – Seznam významných dodávek).
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ a profesní
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
výběrového řízení.
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Prokázání kvalifikace
a certifikátem

výpisem

ze

seznamu

kvalifikovaných

dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní
způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle § 228 ZZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.
VI.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v korunách českých (v Kč), tj. v měně České
republiky v členění bez DPH, hodnota DPH a včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady
související s řádným a úplným splněním předmětu VZMR, včetně dopravy, finančních
vlivů apod.
Dodavatel vyplní v elektronickém nástroji Národní elektronický nástroj (dále také
„elektronický nástroj NEN“ nebo „NEN“) nabídkovou cenu do webového formuláře.

VII.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení VZMR je ekonomická výhodnost
nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle nejnižší nabídková ceny v Kč
včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré
náklady dodavatele spojené s kompletací a distribucí obálek na odběrná místa
zadavatele.
Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkových cen, a to vzestupně od nejnižší
k nejvyšší nabídkové ceně. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Dojde-li v rámci hodnocení nabídek dodavatelů, kteří se umístili na prvním místě,
k rovnosti jejich výsledků, přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců
dodavatelů, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování
obdrží vybraní dodavatelé prostřednictvím elektronického nástroje NEN nejpozději tři
dny před dnem losování. Nepřítomnost dodavatele na losování není důvodem k jeho
zrušení či nekonání. Přítomní dodavatelé provedou kontrolu vložených identifikačních
údajů do obálek a pověřený člen komise vylosuje jednotlivá pořadí nabídek.

VIII.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím
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jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Vyloučení včetně
uvedení důvodu zadavatel bezodkladně dodavateli písemně oznámí.
Nabídka bude předložena v elektronické podobě, v českém jazyce.
Formální požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat tyto doklady:
-

řádně vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 3),
doklady či čestné prohlášení, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Veškeré doklady musí být dobře čitelné.
Dodavatel je odpovědný za obsah jím podané nabídky.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být
ze strany dodavatele podepsány nebo podepsány statutárním orgánem nebo osobou
jinak oprávněnou právně jednat za dodavatele. V případě podpisu osobou pověřenou
k tomuto úkonu, doloží dodavatel příslušnou plnou moc, či jiný pověřovací dokument.
Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis zmocnitele, případně musí být
zmocnitelem podepsána kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem.
IX.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy
(Příloha č. 6 Výzvy – Návrh kupní smlouvy).
Dodavatel nepředkládá do nabídky závazný návrh smlouvy. Závazný návrh smlouvy
bude vyplněn (v souladu s předloženou nabídkou) před uzavřením smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Dodavatel je však povinen do nabídky předložit písemné čestné prohlášení, že
závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Zadavatel doporučuje, aby
dodavatel požadované čestné prohlášení učinil použitím Přílohy č. 3 Výzvy – Krycí list
nabídky, případně alespoň převzal stanovený text.

X.

ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Způsob a místo podání nabídek
Nabídky na plnění VZMR je možné podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím
elektronického
nástroje
NEN
dostupného
na
URL
adrese:
https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen.
Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být
dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že
registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.
Zadavatel uvádí, že podrobné informace o elektronickém nástroji NEN dodavatel
nalezne v dokumentech dostupných na internetové adrese https://nen.nipez.cz/.
Zadavatel doporučuje dodavatelům seznámit se s pravidly a pokyny pro užívání
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elektronického nástroje NEN uvedenými na uvedené internetové adrese a tyto
dodržovat.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že není provozovatelem a neodpovídá za
provoz a fungování elektronického nástroje NEN.
Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly do NEN vloženy
v jediném souboru, např. ve formátu *ZIP.
Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN.
Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 7. 3. 2022
XI.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se nekoná s ohledem na předmět VZMR.

XII.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě se
uskuteční analogicky podle § 109 ZZVZ.
Otevírání nabídek bude neveřejné.

XIII.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN, či odesláním do datové
schránky ID p9iwj4f.
Zadavatel stanovuje povinnost požádat o vysvětlení zadávacích podmínek písemně.
Dodavatel doručí žádost nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Pokud dodavatel žádost doručí později, není zadavatel povinen vysvětlení
zadávacích podmínek poskytnout.
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění žádosti
na místech, kde jsou zadávací podmínky k VZMR uveřejněny, tedy na profilu
zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemohou být
vysvětlení zadávacích podmínek poskytovány telefonicky.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez
předchozí žádosti.

XIV.

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
a)
b)
c)
d)

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet dodavatelům podané nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Dodavatelům nenáleží náhrada nákladů, které vynaložili na účast v tomto
výběrovém řízení, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky.
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e)
f)

XV.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZMR bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované dodavatelem v nabídce.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit:
Prostou kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo prostou kopii pojistného
certifikátu uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti,
s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun
českých).

XVI.

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Vzor obálky C5 na tabelačním papíru
Příloha č. 2 – Odběrná místa Finanční správy ČR
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
Příloha č. 5 - Seznam významných dodávek
Příloha č. 6 – Návrh kupní smlouvy

XVII.

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K VÝZVĚ
Výzva včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZad
avateliM-79651703/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-79651703
Digitálně podepsal

Ing. Marcela Ing. Marcela Barbieri
Datum: 2022.02.23
Barbieri
11:31:25 +01'00'

………………………………
Ing. Marcela Barbieri
ředitelka Odboru hospodářské správy
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