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Naše č. j.:
IT/447/14
Spis. zn.:
ZN/38/IT/14
Počet listů:
5
Počet příloh:
4
Počet listů příloh: 4
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Jiřina Balejová
733 195 282
jirina.balejova@plzensky-kraj.cz

Datum:

22. 04. 2014

Veřejná zakázka malého rozsahu „Renovace tonerů“
Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Renovace tonerů“. Veřejná zakázka bude zprocesována v elektronickém nástroji EZAK.
1.

Zadavatel (veřejný zadavatel)

Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 70890366
DIČ: CZ70890366
Kontaktní osoba: Jiřina Balejová
Telefon: +420 377 195 282
Email: jirina.balejova@plzensky-kraj.cz
Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje
2.

Typ a druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Zadávanou ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2014 o zadávání veřejných
zakázek.
3.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu neurčitou, jejímž
předmětem je renovování tonerů dle typů uvedených v příloze č.1 této Výzvy Tabulka pro zpracování nabídkové ceny.
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4.

Způsob podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00002509.
Hodnocení nabídek proběhne v systému e-aukce E-ZAKu.
5.

Lhůta pro podání nabídky

Termín pro podání nabídek v rámci systému E-ZAK do 05.05.2014 10:00 hod.
Aukce proběhne v systému E-Aukce E-ZAK na základě výzvy k účasti v elektronické
aukci odeslané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK min. 24 hodin před
jejím zahájením.
6.

Požadovaný termín dodání

Na předmět veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva na dobu neurčitou.
Na základě jednotlivých objednávek na realizaci renovace tonerů dle této smlouvy
budou tonery dodány vždy do 10 dnů.
7.

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu
z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a současně dokladem o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky (živnostenská oprávnění).
8.

Subdodavatelé

Uchazeč ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky
jiným osobám. V nabídce uchazeč popíše subdodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat a
v jakém objemu.
Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám,
učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3
této výzvy k podání nabídek.
9.

Předpokládaná hodnota zakázky

Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou průzkumem
trhu s předpokládaným objemem odběru v následujících 4 letech částkou 506.000 Kč
bez DPH.
10.

Limitace nabídkové ceny
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Zadavatel stanoví nejvýše přípustnou nabídkou cenu na předmět veřejné zakázky
částkou 506.000 Kč bez DPH.
V případě překročení limitace nabídkové ceny bude nabídka uchazeče pro nesplnění
požadavků zadavatele vyřazena a uchazeč vyloučen.
11.

Podání nabídkové ceny

Uchazeč podá nabídkovou cenu na veřejnou zakázku výhradně vyplněním přílohy č.
1. této Výzvy – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny. Hodnoty vyplněné v této
tabulce budou zároveň vstupní hodnotou do elektronické aukce.
U jednotlivých tonerů, na které je podávána nabídková cena, se jedná o cenu
konečnou, tzn. včetně výměny potřebných dílů (válce a dalších dílů) a včetně chipu,
pokud je u položky uveden.
12.

Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.
Nejnižší nabídková cena je stanovena tzv. imaginárním košem, který obsahuje typy
tonerů k renovování, které jsou poptávány, v počtu poptávaných renovací
v předpokládaném odběru na dobu čtyř let.
Hodnocení proběhne v elektronické aukci na adrese https://aukce.cnpk.cz. Přístup
na tuto adresu bude i z adresy, na které byla veřejná zakázka vyhlášena, tj. z adresy
https://ezak.cnpk.cz/vz00002509.
Pro přístup do elektronické aukce, stejně jako pro postup při podávání nabídky
doporučujeme dodavateli seznámit se s manuály E-ZAK dodavatele a E-ZAK eaukce.
13.

Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavření jediné smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky.
Jedná se o rámcovou smlouvu na odebrání renovace tonerů na dobu neurčitou.
Na základě této smlouvy budou realizovány jednotlivé objednávky na renovaci tonerů
a na základě jednotlivých objednávek budou probíhat i jednotlivé fakturace.
Uchazeč ve veřejné zakázce předloží vyplněný návrh smlouvy v částech označených
=Doplní uchazeč= a oprávněnou osobou za uchazeče podepsaný, jako součást své
nabídky.
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Návrh rámcové smlouvy zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky je přílohou
č. 2 Výzvy k podání nabídek. V návrhu smlouvy jsou obsaženy platební a obchodní
podmínky zadavatele.
14.

Podání nabídky na veřejnou zakázku

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku. Varianty nabídky ve
smyslu ust. § 70 zákona o veřejných zakázkách se nepřipouštějí.
Nabídky se podávají výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese veřejné zakázky na serveru https://ezak.cnpk.cz/. Doklady prokazující
kvalifikaci uchazeče budou jako naskenované součástí nabídky.
Uchazeči doporučujeme seznámit se s manuálem E-ZAK dodavatele.
15.

Nabídka uchazeče na tuto veřejnou zakázku bude obsahovat:
dokumentaci k prokázání požadované kvalifikace,
čestné prohlášení o případných subdodavatelích nebo realizaci veřejné
zakázky vlastními silami viz. bod č. 8 této výzvy,
řádně vyplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy dle přílohy č. 2,
souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu veřejné zakázky v E-ZAK
a nabídkovou cenu zpracovanou vyplněním Přílohy č. 1 – Tabulka pro
zpracování nabídkové ceny, která bude vstupní hodnotou do e-aukce.

16.

Další podmínky zadavatele
Zadavatel se nezavazuje k čerpání celého předpokládaného rozsahu
finančního plnění definovaného předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a
zadavatel se dále nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru na základě
uzavírané smlouvy.
Zadavatel akceptuje i nabídky od zájemců, kteří nebyli výslovně vyzváni
k podání nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek a právo zrušení veřejné
zakázky.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky
nese uchazeč.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
Zadavatel poskytuje všem uchazečům neomezený dálkový přístup
k dokumentaci na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00002509. Na této adrese
budou zveřejňovány i dodatečné informace zadavatele (na základě žádosti
uchazečů nebo z vlastní vůle zadavatele).

17.

Přílohy výzvy k podání nabídek:
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Příloha č. 1 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 2 – Návrh rámcové smlouvy zadavatele
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 4 – Souhlas s uveřejněním smlouvy v E-ZAKu
Za Vaše nabídky předem děkujeme.
S pozdravem

Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
podepsáno elektronicky
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