ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
Květná 15, 603 00 Brno
tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce jako zadavatel Vás tímto
vyzývá k podání nabídky k zakázce malého rozsahu VZ-07/2019 s názvem

Obměna multifunkčních tiskáren
Zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Úvod
Zadávací dokumentace včetně příloh je formou neomezeného dálkového přístupu k dispozici
v NEN a na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2238.html
Závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky jsou vymezeny v zadávací
dokumentaci a jejích přílohách. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen
respektovat při zpracování své nabídky. Podáním nabídky do zadávacího řízení účastník
přijímá bez výhrad zadávací podmínky a předpokládá se, že se před podáním nabídky
seznámil se všemi pokyny zadavatele, specifikací předmětu veřejné zakázky a termíny.
Zadavatel nebude brát v úvahu žádné výhrady účastníka řízení k zadávacím podmínkám
obsažené v podané nabídce.
Práva a povinnosti nevymezené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách se řídí
zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat v českém jazyce a
písemně prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
Pro podání nabídky se dodavatel musí registrovat v elektronickém nástroji NEN, postup je
uveden v uživatelské příručce na adrese:
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky (09. Registrace zadavatele
a dodavatele, správa organizace a osob).
Osoba podávající nabídku za účastníka zadávacího řízení musí být držitelem elektronického
podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
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1) Název, sídlo, telefon a fax zadavatele:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 504/15
60300, Brno, Pisárky
IČO: 75014149
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Trbušek, MBA
tel.: +420 543540203
email: marek.trbusek@szpi.gov.cz
2) Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks barevné a 1 ks černobílé multifunkční tiskárny
a jejich záruční servis na dobu 5 let. Technická specifikace dodávky požadovaná
zadavatelem je uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy.
3) Místo plnění:
Místa plnění

Počet ks

Typ tiskárny

Ústřední inspektorát, Květná 15, 603 00 Brno

1 ks

Barevná

Ústřední inspektorát, Běhounská 10, 601 26 Brno

2 ks

Barevná

Inspektorát v Brně, Běhounská 10, 601 26 Brno

1 ks

Barevná

Inspektorát v Praze, Za Opravnou 6, 150 00 Praha 5
Motol
Inspektorát v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85
Olomouc
Inspektorát v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85
Olomouc

2 ks

Barevná

1 ks

Barevná

1 ks

Černobílá

4) Doba plnění
Předání dodávky proběhne do 4 týdnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. Servis dodávky
proběhne po předání dodávky od účinnosti servisní smlouvy po dobu 5 let.
5) Zadávací dokumentace:
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 Nabídka bude předložena ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Elektronická nabídka bude
vložena ve standardním elektronickém formátu – pdf, dokumenty MS Office. Součástí
nabídky bude také doplněný návrh smlouvy v editovatelném formátu MS Word (doc,
docx).
 Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. Výjimkou jsou obecně známé
odborné názvy a pojmy.
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Nabídka musí obsahovat identifikační údaje účastníka, celkovou nabídkovou cenu
rozepsanou na cenu dodávky a cenu servisu na 5 let (v členění celková cena v Kč
bez DPH, DPH a celková cena v Kč včetně DPH), originály návrhů kupní smlouvy a
servisní smlouvy s předmětem plnění dle předmětu této veřejné zakázky, podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka; ke smlouvám podepsané
zmocněncem bude přiložena plná moc.
Nabídka bude obsahovat katalogové listy nabízených tiskáren s jejich technickými
parametry.
Nabídková cena za nákup tiskáren nesmí přesáhnout hodnotu 550.000 Kč bez DPH
a nabídková cena za jejich servis na 5 let nesmí přesáhnout hodnotu 610.000 Kč bez
DPH. Jednotlivé položky z nabídkové ceny musí obsahovat skutečné náklady na
práci a materiál. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti,
které souvisí s dodávkou a servisem, o kterých by účastník podle svých odborných
znalostí měl vědět.
Účastník může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či
účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení účastníků
nebo jako subdodavatel) je nepřípustná.
Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní
nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný účastník.
Variantní řešení nabídky je nepřípustné.
Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá v
souvislosti s účastí ve výběrovém řízení, a neposkytnout tyto informace třetím
osobám bez předchozího souhlasu zadavatele.
Účastníkovi nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
Účastník je svou nabídkou vázán 60 dnů od posledního dne lhůty pro podání
nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 vyzvat účastníka k doplnění či upřesnění nabídky,
 na zrušení výběrového řízení, nejpozději však do podpisu smluv s vybraným
účastníkem,
 nevybrat žádného účastníka,
 před rozhodnutím o přijetí nabídky ověřit údaje deklarované účastníkem v
nabídce,
 jednat o upřesnění konečného znění smluv na plnění této veřejné zakázky,
 neuzavřít smlouvy s účastníkem.

Návrh smlouvy
Účastník předloží jako součást nabídky návrh kupní smlouvy a návrh servisní smlouvy
(uvedené v Příloze č. 2 a č. 3 této Výzvy). Návrhy smluv musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat za účastníka. Jedná-li za účastníka zmocněnec, musí být v nabídce za
návrhem smluv předložena kopie platné plné moci. Účastník v návrzích kupní a servisní
smlouvy (uvedených v Příloze č. 2 a č. 3 této Výzvy) pouze doplní relevantní (označené)
části smluv, nelze měnit závazný text těchto návrhů. V Příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy
účastník doplní technickou specifikaci dodávky v souladu s požadavky zadavatele
uvedenými v Příloze č. 1 této Výzvy.
6) Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 26. 3. 2019 do 9,00 hodin.
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Nabídka může být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje NEN.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky jiným způsobem či v jiné formě.
Dodavateli se po přihlášení do NEN v detailu příslušného zadávacího řízení nabídne
funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické nabídky.
Účastník odpovídá za doručení nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.
7) Požadavky na kvalifikaci:
Zadavatel požaduje prokázání, že účastník je oprávněn provádět autorizovaný servis
předmětných multifunkčních tiskáren, a to formou uvedení odkazu na veřejně dostupný
seznam, nebo formou kopie certifikátu výrobce anebo čestným prohlášením podepsaným
oprávněným zástupcem společnosti, který bude tvořit přílohu č. 1 servisní smlouvy.
8) Hodnotící kritéria:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
jediným dílčím hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za dodávku s 5letým
servisem celkem.
Zadavatel bude hodnotit nabídnutou celkovou cenu za celou dodávku s 5letým servisem
včetně DPH a podle její výše stanoví pořadí nabídek.
V Brně dne 13. 3. 2019
Přílohy:
Příloha č. 1 Technická specifikace tiskáren
Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 Návrh servisní smlouvy
Mgr. Jaroslav Stross
ředitel Odboru kancelář úřadu
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Dokument byl elektronicky podepsán

