Číslo jednací zadavatele: 1/120/1509682-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
zadávanou podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Součástí této výzvy je další dokumentace.
Název veřejné zakázky:
Hromadné tisky a jejich rozesílání
Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby

Předmět veřejné zakázky

Uzavření smlouvy pro zabezpečení hromadného tisku a jeho
rozesílání

Název zadavatele:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

IČO zadavatele:

47114975

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní adresa
zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:

Ing. Rostislav Zezula, MBA, generální ředitel
Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
Ing. Lubomír Havlíček

Telefon, fax:

tel: 284 021 295,

E-mail:

lhavlicek@vozp.cz

1.

Předmět veřejné zakázky

1.1. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude uzavření smlouvy pro zabezpečení hromadného
tisku a jeho rozesílání na období jeden rok, nebo do vyčerpání stanovené částky.
Věcné vymezení potřeby:
Tisk cca 3 000 ks zúčtovacích zpráv za měsíc při splnění následující specifikace:
 9000 stran A4 * cena za vytisknutí jedné (1) stránky A4 (při pokrytí 5%) za
černobílou stránku, gramáž papíru 80g/m2
 3000 obálek s okénkem DL – dle: Česká pošta, velikost okénka 104x42 mm;
umístění okénka vpravo, zprava 15 mm, zdola 28 mm
 Hmotnost zásilek cca 2980 do 50g, 20 ks do 100 g.
 Průběžný tisk a distribuce dodaných zúčtovacích zpráv min.2x týdně.
 Předávání dat pomocí tiskového portálu VoZP ČR v PDF.
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Tisk cca 2 000 ks zúčtovacích zpráv - nadlimity za čtvrtletí při splnění následující
specifikace:
 4 500 stran A4 * cena za vytisknutí jedné (1) stránky A4 (při pokrytí 5%) za
černobílou stránku, gramáž papíru 80g/m2
 2 000 obálek s okénkem DL – dle: Česká pošta, velikost okénka 104x42 mm;
umístění okénka vpravo, zprava 15 mm, zdola 28 mm
 Hmotnost zásilek cca do 50g.
 Tisk a distribuce dodaných zúčtovacích zpráv – nadlimity 1x za čtvrtletí dle
pokynů Zadavatele.
 Předávání dat pomocí tiskového portálu VoZP ČR v PDF.
Tisk cca 65 000 ks obeslání prázdným přehledem OSVČ - 1x ročně do 20. 1. 2018
při splnění následující specifikace:
 65 000 ks barevného formuláře Přehled OSVČ za rok ……..
 130 000 listů A4 * cena za vytisknutí jedné (1) stránky A4 (při pokrytí 5%) za
černobílou stránku, gramáž papíru 80g/m2
 65 000 obálek s okénkem DL – dle: Česká pošta, velikost okénka 104x42 mm;
umístění okénka vpravo, zprava 15 mm, zdola 28 mm
 Hmotnost zásilek cca do 50g.
 Tisk a distribuce dodaných prázdných přehledů OSVČ 1x ročně dle pokynů
Zadavatele do 20. 1. 2017.
Do již vytisknutého barevného formuláře Přehled OSVČ za rok ……. budou na
přední stranu doplněny údaje o obesílané osobě (rodné číslo, jméno, příjmení, titul
před, titul za, čarový kód). Ke každému formuláři se tisknou dvě přílohy „Přehled dob
pojištění“ (OVV) a „Přehled plateb“. Vše se balí do okénkové obálky a to tak, že
v okénku je uvedena adresa z dokumentu „Přehled dob pojištění“ (tj. kontaktní
adresa osoby).
Data Zadavatel zašle ve třech souborech:
1) „Přehled“ frm_1935.unl (obsahující proměnné: RČ-rc, Příjmení-prijm, Jménojmeno, Titul před jm.-tit_pred, Čarový kód –carkod)
2) "PŘEHLED DOB POJIŠTĚNÍ " - frm_1936.unl
3) "PŘEHLED PLATEB" - frm_1973.unl
Tisk adresných výzev na zabezpečení projektu MZ ČR „Systém podpory prevence
vybraných nádorových onemocnění v ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“
který spočívá v:
 20 000 stran A4 * cena za vytisknutí jedné (1) stránky A4 (při pokrytí 5%) za
černobílou stránku, gramáž papíru 80g/m2 - (1. strana v plné barvě, 2. strana
černobíle)
 Dopis obsahuje na první straně adresu, oslovení adresáta (Vážená
paní/Vážený pane) s výzvou k návštěvě příslušného screeningového
vyšetření. Na druhé straně dopisu bude vytištěna informace o každém
nádorovém onemocnění (mamárním, cervikálním, kolorektálním).
 10 000 obálek s okénkem DL – dle: Česká pošta, velikost okénka 104x42 mm;
umístění okénka vpravo, zprava 15 mm, zdola 28 mm
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 Hmotnost zásilek cca do 50g.
 Tisk a distribuce dodaných dopisů měsíčně dle pokynů Zadavatele.
 Data Zadavatel zašle v definovaných souborech.
Tisk cca 5 – 10 000 dopisů pojištěncům s neznámým plátcem pojistného 1 - 2 x
ročně při splnění následující specifikace:








dopis laser print A4 1/0 A4 90g ofset + personalizace
formulář oznámení změn laser A4 1/1 A4 90g ofset
obálka C6/5 s oknem vpravo, dotisk odesílatele 1/0 zelená
2 x vklad do C6/5 obálky – dopis, formulář
zalepení, svazkování, odbavení na poště
hmotnost zásilek do 50g
data Zadavatel zašle v definovaných souborech

Všechny dopisy budou odesílány formou obyčejného standardního psaní
prostřednictvím České pošty s. p., tak i alternativního operátora pošty s cílem
dosažení nejnižší ceny.
1.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Věcně příslušný útvar na základě zkušeností a v souladu s pravidly uvedenými
v zákoně č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon nebo ZZVZ“) dospěl ohledně
předpokládané hodnoty k závěru, že předpokládaná hodnota nepřesáhne částku
2.000.000,- Kč bez DPH.
1.3. Doba plnění veřejné zakázky
Období jeden rok, nebo do vyčerpání stanovené částky. Doba plnění veřejné
zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy.
1.4. Místo plnění veřejné zakázky
Ústředí VoZP ČR – Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03.

2.

Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky.
Cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, hodnota DPH a cena včetně DPH
(pokud dodavatel není plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost ve své nabídce
uvést). Dodavatel vyplní Krycí list nabídky, příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky.

3.

Kvalifikace dodavatelů

3.1. Splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. ZZVZ v nabídce prokázat splnění
kvalifikace. Pokud není v této zadávací dokumentace stanoveno jinak, je dodavatel
povinen prokázat kvalifikaci v povinném rozsahu, formě a způsobem dle ZZVZ.
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Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
• základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ
• profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
• technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a mohou
je ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Vítězný dodavatel
předloží doklady, potvrzující splnění kvalifikace v originále či úředně ověřené kopii
před podpisem smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií
a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění příslušného kritéria
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
•

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů (jako jeden dodavatel) prokazuje základní
způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel
samostatně.
•

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel je oprávněn v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ splnit technickou kvalifikaci
nebo profesní kvalifikaci v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiné osoby (typicky
poddodavatele). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
•

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
jinou osobou,
• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
• doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ musí obsahovat závazek, že jiná osoba
bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
•

Prokázání kvalifikace výpisem ze SKD nebo SCD

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §
226 a násl. ZZVZ, tento výpis nahrazuje doklad prokazující
•

•

profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje
zapsané ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazující
splnění této profesní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na
prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky, a
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
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Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost,
není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných
dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
3.2. Základní způsobilost
Dodavatel splní základní způsobilost, pokud splňuje podmínky § 74 ZZVZ. Toto
dodavatel splní předložím čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Vybraný
dodavatel předloží dokumenty k prokázání základní způsobilosti podle § 75 odst. 1,
ZZVZ.
3.3. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
3.4. Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
3.5. Technická kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b)
ZZVZ předložením:
 Alespoň tří významných služeb obdobného charakteru jako je předmět
zakázky v oblasti poskytování hromadných tisků, poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech (ke konci lhůty pro podání nabídek) s uvedením jejich
rozsahu, stručné specifikace (zákazník, předmět, kontaktní osoba se
spojením) a doby plnění.
 Cena zaplacená dodavateli za každou referenční zakázku musí činit
minimálně 0,5 milionu Kč bez DPH.
 Reference bude předložena ve formě čestného prohlášení.

4.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
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5.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Pokud uchazeč požádá o dodatečnou informaci k řízení nebo informaci k této výzvě,
musí učinit tak, aby odpověď Zadavatele mohla být doručena a zveřejněna
nejpozději čtyři pracovní dny, před skončením lhůty pro předložení nabídek.

6.

Závazná struktura nabídky:

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat
následující části:
1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli, identifikaci
veřejné zakázky a nabídkovou. Krycí list nabídky je přílohou č. 2 této výzvy
2. Prokázání kvalifikace – dodavatel přiloží doklady prokazující splnění
kvalifikace požadovaných zadavatelem
3. Nabídková cena (za zakázku) v členění cena bez DPH, výše DPH a cena
včetně DPH.
4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele – dodavatel je povinen použít závazný návrh smlouvy uvedený v
příloze č. 3.
5. Vyplněná tabulka – Jednotková nabídková cena za vytištění, kompletaci a
odeslání - příloha č. 1 Výzvy.

7.

Základní hodnotící kritérium

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za vytištění, kompletaci
a odeslání za plnění všech činností uvedených v příloze č. 1 S, která je nedílnou
součástí této ZD.

8.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky 90 kalendářních dnů od skončení lhůty
pro podání nabídek.

9.

Lhůta pro předložení nabídky

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou
nabídku. Lhůta pro předložení nabídky končí dne 22.3.2017 v 9,00 hod.

10.

Způsob a místo pro předložení nabídky

Nabídku je dodavatel povinen dodat v českém jazyce písemně v originále a v jedné
kopii, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění
kvalifikace. Dodavatelé mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to
tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Obálku jsou dodavatelé povinni označit výrazně „NABÍDKA – Hromadné tisky a
jejich rozesílání“ označením „NEOTVÍRAT“ a dále označením adresáta (VoZP ČR)
a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
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Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

11.

Závěrečné ustanovení

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů
spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich
jednotlivé části nebudou dodavatelům vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách,
 jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách,
 zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
V Praze dne

za zadavatele

_______________________
Ing. Rostislav Zezula, MBA

Přílohy zadávací dokumentace:
 Příloha č. 1 – Jednotková nabídková cena za vytištění, kompletaci a odeslání
 Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
 Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy
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