Číslo jednací zadavatele: 1/120/1638843–2016

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 zadávací
dokumentace.
Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny na období 12
Název veřejné zakázky:
měsíců pro VoZP ČR
Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky

Předmět veřejné zakázky Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny
Název zadavatele:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

IČO zadavatele:

47114975

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

Ing. Oldřich Petržela, MBA, pověřen řízením VoZP ČR
Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
Luboš Opalecký

Telefon, fax:

tel: 284 021 217,

E-mail:

lopalecky@vozp.cz

1.

Předmět veřejné zakázky

1.1.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního materiálu pro
tiskárny používané ve VoZP ČR v rámci celého období, na které bude uzavřena
smlouva.
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o realizace zakázky s jedním
uchazečem o dodávce originálního spotřebního materiálu pro tiskárny dle specifikace
a počtů uvedených v příloze č. 1 „Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny na
období 12 měsíců pro VoZP ČR“ která je nedílnou součástí této výzvy k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen Příloha č. 1).
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Období, na které bude uzavřena smlouva, je 12 měsíců od podpisu smlouvy, nebo
do vyčerpání finančních prostředků.
Zadavatel předpokládá postupné plnění formou dílčích objednávek 2x měsíčně.

1.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Název:
Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny na období 12 měsíců
pro VoZP ČR

1.3. 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.

1.4. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 12 měsíců od podpisu smlouvy nebo
do vyčerpání stanoveného limitu finančních prostředků.

1.5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je ČR, sídlo zadavatele, konkrétně:
 Ústředí VoZP ČR – Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03;

2.

Kvalifikace dodavatelů

2.1. Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění
kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené
v této výzvě.

2.2. Základní způsobilost
Uchazeč splní základní způsobilost, pokud prokáže splnění podmínek stanovených v
ustanovení § 74 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Splnění těchto kvalifikačních předpokladů
uchazeče prokazuje předložením čestného prohlášení.
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2.3. Profesní způsobilost
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
 kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku, ze
kterého je vyhotovena kopie, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky;
 kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

2.4. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

2.5. Technická kvalifikace
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
 seznamu alespoň dvou významných dodávek spotřebního materiálu
obdobného charakteru jako je předmět této zakázky. Cena každé zakázky
musí činit minimálně 500 000,- Kč bez DPH.
Všechny reference budou předloženy ve formě čestného prohlášení s uvedení
kontaktů pro ověření reference.

3.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

4.

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. Žádost
je nutné poslat e-mailem na verejnezakazky@vozp.cz a zároveň poštou doporučeně
na adresu:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Obálka bude označena „ Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“
Další z možností zaslání žádosti o dodatečné informace je odeslání do datové
schránky: ID datové schránky „p3aaext“.
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5.

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. Vyplněna příloha č. 1 Výzvy
5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele – dodavatel je povinen použít závazný návrh smlouvy o uvedený v
příloze č. 3.
6. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech do konce lhůty pro podání nabídek byli v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
7. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu

podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.

6.

Základní hodnotící kritérium

Nejnižší souhrnná cena za dodávku všech typů spotřebního materiálu uvedených
v bodu 1.1 tohoto záměru a v příloze č. 1 - Příloha č. 1.
Uchazeč uvede v tabulce jednotkovou cenu za 1ks spotřebního materiálu bez DPH a
uvede cenu za předpokládaný počet ks spotřebního materiálu dle tabulky - částka Kč
bez DPH a částka Kč s DPH.
Uvedené ceny jsou platné po celou dobu plnění a jsou neměnné (jediné přípustné
navýšení ceny je umožněno při změně zákonné sazby DPH).
Uchazečem stanovená nabídková cena je při plnění veřejné zakázky cenou
maximální, nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
V ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné
zakázky, jako například dopravné (na místo plnění), balné, pojištění, celní a daňové
poplatky, poplatky za elektroodpad, autorské poplatky atd.

7.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

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

8.

Lhůta pro předložení nabídky

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou
nabídku. Lhůta pro předložení nabídky končí dne 24.3. 2017 v 9,00 hod.
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9.

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 – Dodávka
spotřebního materiálu pro tiskárny na období 12 měsíců pro VoZP ČR“
označením „NEOTVÍRAT“ a dále označením adresáta (VoZP ČR) a označením
odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

10.

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 …..….... 2017 za zadavatele

_______________________
Ing. Oldřich Petržela, MBA.
Pověřen řízením VoZP ČR

5/6

Přílohy zadávací dokumentace:
 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky Dodávka spotřebního
materiálu pro tiskárny na období 12 měsíců pro VoZP ČR - přehled typů a
počtů spotřebního materiálu
 Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
 Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy
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