VZMR 02/2009

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu

SÚKL – Kancelářské potřeby

Zadavatel:
Česká republika,
Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
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Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky:

„SÚKL-KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY“

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, Česká republika
00023817

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

Ing. Karel Kettner
272 185 202
272 185 748
karel.kettner@sukl.cz

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1. Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je: dodávka kancelářských potřeb a základního občerstvení pro Státní ústav
pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) v rozsahu nabídkového katalogu.
1.2. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládá se plnění na dobu:
Předpokládané zahájení:

1 rok
1.3.2009

1.3. Místo plnění veřejné zakázky
Praha 10, Šrobárova 48 a pracoviště SÚKL v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně,
Ostravě a Olomouci.
1.4. Předpokládaná cena
Předpokládaná cena: 800.000 Kč bez DPH na dobu 1 roku

2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
2.1 Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v písemné podobě
v jednom originálním vyhotovení, v českém jazyce a v řádně uzavřené obálce. Obálka musí být
označena názvem „Neotevírat – VZ “SÚKL – KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY“, k rukám Ing.
Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podání
zakázky po zadávací lhůtě. Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data
a času jejich doručení.
2.2 Nabídky se doručují do podatelny, na adrese zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo osobně do dne 24.2.2009 do 10.00 hodin.
2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat
uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.
2.4 Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče (příloha č. 5).
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2.5 Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče (příloha č. 6), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30.3.2009.
2.6 Uchazeč předloží jednu nabídku s označením „Originál“ a může přiložit další dvě vyhotovení
označené jako „Kopie“ (předložení kopií je nepovinné). Všechny listy originálu nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
2.7 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslované vzestupnou kontinuální
řadou.
2.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení.
2.9 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele.
obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění,
ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.
všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů
statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená
osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil
společnosti.
krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), předpokládaná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace,
datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 1.
doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací
dokumentace
nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace
podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění
technických požadavků zadavatele
relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací
dokumentace
návrh smlouvy podepsaný za uchazeče osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče (příloha č. 5)
prohlášení uchazeče, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a
soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná
ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací
dokumentací souhlasí a respektuje je Uchazeč použije přílohu č. 7.
prohlášení o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že
veškeré informace, uvedené v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

2.10. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci
na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Písemná
žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci se podává výhradně na
adresu zadavatele v českém jazyce nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel poskytne dodatečné informace o zadávací dokumentaci písemně (e-mailem, faxem)
nejpozději do 4 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Znění žádosti o dodatečné
informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem dodavatelům, kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta.
2.10 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným
uchazečem a soutěž zrušit.
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3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ
3.1

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
 základních kvalifikačních předpokladů
 profesních kvalifikačních předpokladů
 ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
 technických kvalifikačních předpokladů

3.2

Doba prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené
v bodě 2.1 této zadávací dokumentace.

3.3

Základní kvalifikační předpoklady

3.3.1

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.
Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad
musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu . Jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku)
na jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
který není v likvidaci
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
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zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
3.3.2.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
a)
Výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů;
výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu
ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu
(např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve
vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této
právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím
organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k
vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem
členům statutárního orgánu zahraniční osoby pro body 3.3.1 a),b) zadávací
dokumentace
b)
Čestného prohlášení pro body 3.3.1 a), b), c),d),e),g) zadávací dokumentace
c)
Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f)
d)
Potvrzení příslušného pracoviště České zprávy sociálního zabezpečení pro bod
3.3.1. h)

3.4

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel který předloží:
a)
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
c)
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

3.5

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
a)
písemné prohlášení o uzavření pojistné smlouvě, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně do výše
1.000.000,- Kč,
b)
údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů za
poslední 3 účetní období, a to v minimální výši 1.000.000,- Kč za každé toto účetní
období. Pro doložení obchodního obratu použije uchazeč nebo zájemce přílohu č. 3 „Prohlášení o dosažených obchodních obratech – vzor“.

3.6

Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
seznam alespoň 3 významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech se
stejným předmětem plnění s uvedením jejich rozsahu. Seznam dodavatel předloží
zpracovávaný ve formě tabulky - příloha č. 8.
Předloží seznam referenčních firem odběratelů (s kontakty) poptávané služby za poslední 3
roky.

3.7

Doklady prokazující splnění kvalifikace je nutné předložit v originále či v úředně ověřené kopii.
Originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů budou obsaženy v nabídce ve výtisku
označeném „Originál“. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace předloží
v samostatné části nabídky nazvané „Kvalifikace“ v souladu s požadavky na strukturu nabídky
v bodě 2.9 této zadávací dokumentace. Požadovaná prohlášení musí být podepsána
oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby
podle obchodního či občanského zákoníku.
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3.8

V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele je dodavatel povinen
zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle 3.3.2. písm. a) této zadávací dokumentace.

3.9

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu. Dodavatelé jsou
zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých
v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky.

3.10

Uchazeč může prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů také
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni podání nabídky starší tří měsíců.

3.11

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo neoznámí změnu
v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4 TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1.

Uchazeč bude předmět veřejné zakázky realizovat podle skutečných potřeb na kancelářské
potřeby a základního občerstvení zadavatele a fakturace; placení zboží bude probíhat podle
skutečně objednaného a dodaného zboží. Ke každé objednávce bude vystavena samostatná
faktura s uvedením čísla objednávky.

4.2.

Pokud uchazeč poskytne zadavateli slevu ze základní ceny zboží, sleva bude dána jako
procentuelní sleva z katalogu uchazeče dostupného na webu, anebo po přihlášení ke katalogu
na webu bude započítána při zobrazení zboží.

4.3.

Uchazeč bude dodávat zboží za výše uvedených podmínek, také do poboček SÚKL
v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Olomouci s dodacím/
přepravním listem.

4.4.

Daňové doklady budou vždy zasílány na centrální adresu SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha
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4.5.

Doprava v případě objednávky nad 1 500,- Kč bez DPH bude zdarma.

5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1

Uchazeč je povinen návrh dodávaných kancelářských potřeb a základního občerstvení
zpracovat do celkového přehledu (např. v katalogu), kde bude uveden název zboží , objednací
kód zboží a cena v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH a výši slevy na
zboží. Tyto maximální ceny budou platné po celou dobu plnění předmětu zakázky.

5.2

Uchazeč zajistí možnost nákupu kancelářských potřeb přes jeho webové stránky nebo formou
nákupu přes jeho katalog zboží.

5.3

Uchazeč připojí čestné prohlášení, ve kterém uvede, že nabídnuté ceny a slevy za zboží
budou platné po celou dobu platnosti smlouvy a že tuto cenu je možné překročit pouze
v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
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5.4

Dále uchazeč na vyžádání zadavatele uvede ceny případných dalších doplňkových služeb
souvisejících s předmětem plnění poskytovaných uchazečem, které nejsou zahrnuty
v nabídkové ceně.

6 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
6.1

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek.

6.2

Dílčí hodnotící kritéria jsou:
1.kritérium: nabídková cena zboží podle katalogu v Kč bez DPH- váha dílčího kritéria 70%
2.kritérium: sortiment nabídky
- váha dílčího kritéria 20%
3.kritérium: smluvní pokuta v případě
nekompletnosti či nesprávnosti dodávky v Kč
- váha dílčího kritéria 10%

6.3

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií
1.kritérium
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu zboží bez DPH v Kč
(včetně případné slevy) podle tabulky „vzorový nákup“, která je v příloze č. 4. Tabulka
„vzorový nákup“ bude vyplněna dle aktuálního ceníku uchazeče. Bodové hodnocení nabídek
bude vypočteno podle vzorce:

Nejnižší nabídková cena
× 100 (bodů )
Hodnocená nabídková cena
2. kritérium
V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocen rozsah předložené nabídky. Nejvhodnější
nabídce zadavatel přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce přiřadí takové bodové
ohodnocení, která vyjadřuje míru plnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.
3. kritérium
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši smluvní pokuty v Kč za
nekompletnost či nesprávnost dodávky, navrženou uchazečem v nabídce. Minimální výše
smluvní pokuty je 500,- Kč za objednávku a vyšší pokuta bude hodnocena vždy vyšším
počtem bodů. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

Hodnocený návrh smluvní pokuty
× 100 (bodů )
Nejvyšší návrh smluvní pokuty
6.4

Metoda hodnocení nabídek – bodovací metoda

6.4.1

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle
dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen „kritéria“).

6.4.2 Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci kritéria.
6.4.3 Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující
nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve
vztahu k nejvhodnější nabídce.
6.4.4

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech uvedené
v zadávací dokumentaci podle jejich důležitosti.

6.4.5 Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty.
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6.4.6 V rámci hodnocení nabídek budou číselné údaje zaokrouhlovány na 2 desetinné místa.

7 DALŠÍ POŽADAVKY
7.1

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto
subdodavatelů.

7.2

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.3

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

7.4

Na závěr nabídky předloží uchazeč prohlášení o vázanosti (příloha č. 6).

7.5

Zadavatel si v souladu s § 152 odst. 1 zákona č. 137/Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení předmětného zadávacího řízení
všechny informace, poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných
dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje
ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů).
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky.

8 OBCHODNÍ PODMÍNKY
8.1

Závazný návrh smlouvy je uveden v příloze č.5

10 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek proběhne dne 24.2.2009 od 11.00 hodin na adrese: Státní ústav pro
kontrolu léčiv Praha, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Otevírání obálek jsou oprávněni se
účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání
obálek se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče
jednat. Za jednoho uchazeče se zúčastní max.1 osoba.

SEZNAM PŘÍLOH:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3..Prohlášení o dosažených obratech
4. Vzorový nákup
5. Návrh smlouvy
6. Prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou
7. Prohlášení o seznámení
8. Reference

____________________________
PharmDr. Martin Beneš
ředitel
Státního ústavu pro kontrolu léčiv
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název veřejné zakázky:

SÚKL –KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Zadavatel:
IČ:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv
00023817

Adresa sídla:
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, Česká republika
PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

Ing. Karel Kettner
272 185 202
272 185 748
karel.kettner@sukl.cz

Uchazeč:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:
Bank.spojení:
Osoby zmocněné
k zastupování:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Nabídková cena:
Cena celkem bez DPH:
Platnost nabídkové ceny:

……………………………..
30.3.2009

Termíny realizace:
Plnění na dobu určitou:
Předpokládané zahájení:

1 rok
1.3.2009

...........……………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení
___________________________________________________________
Prohlašuji tímto čestně, že:
- členové statutárního orgánu dodavatele nebyli pravomocně
odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů
- dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,
- na jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není v likvidaci,
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění, požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro
odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele.

Datum:……………………………….

……………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 3

Prohlášení o dosažených
obchodních obratech
Rok

Obchodní obrat v mil. Kč

2005
2006
2007

Datum: ……………………………..

……………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 4

Vzorový nákup

Sortiment

Množství

Papír xero A4 80g (1 balík = 500 listů papíru A4)

300 balíků
100 obálek
250 balení

Etikety A6 obálka (1 obálka = 120 etiket)
Obálky C5; samolep. (1 balení = 50ks)

Průhledné obaly A4 L (1 balení = 50ks)

30 balení

Euroobaly A4 U – matné (1 balení = 100 ks obalů)

100 balení

Kalkulačka (zákl. funkce)

5 ks

Děrovačka kovová na 20 listů

5 ks

Děrovačka kovová na 50 listů

5 ks

Sešívačka na 12 listů

10 ks

Nůžky 21,5 cm

5 ks

Kancelářské sponky 25 mm

100 krabiček

Drátky do sešívačky 24/6

250 krabiček

Poznámková kostka 9x9x9 cm (lepená) barevná

5 ks

Samolepící bločky 20x50mm; 4x50

10 ks

Samolepící bločky 76x76 (100 listů)

10 ks

Blok A5 boční spirála – čtvereček 50 listů

5 ks

Blok A4 boční spirála - linka 50 listů

5 ks

CD-R slim 700MB

400 ks

Pořadač A4 pákový HIT

50 ks

Rychlovazač PP A4

50 ks

Lepicí tyčinka 40 g

10 ks

Korekční strojek

30 ks

Kuličkové pero (průhledné tělo)

50 ks

Centropen 2611 (sada = 4 kusy)

10 sad

Zvýrazňovače (sada = 4 ks)

10 sad

Ručníky papírové Z-Z bílé dvouvrstvé (sada = 4 ks)

5 sad

Čistící utěrky na PC dóza

5 ks

Igelitové sáčky do koše, 18 l, 45x45 cm

1 ks

Tekuté mýdlo 0,5l

1 ks

Saponát na mytí nádobí 1 l

1 ks

Cif tekutý písek 500 ml, cream

1 ks

Domestos WC, 750ml

1 ks

Káva mletá instantní 250g

1 ks

Pomerančový džus 100% 1l

1 ks

CELKEM
Výše slevy (%)
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
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Cena v Kč
(bez DPH)

Příloha č. 5
Rámcová kupní smlouva č.
uzavřená podle § 269 odst. 3 a § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka
Adresa:
Šrobárova 48, Praha 10
IČ:
00023 817
Zastoupený:
PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
Bankovní spojení: č.ú.: 623101/0710
jako kupující (dále jen „kupující“)
a
sídlem/místem podnikání,
IČ,
DIČ,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném, oddíl , vložka ,
bankovní spojení: , č.ú.,
zastoupený,
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto rámcovou kupní smlouvu:
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1.

Touto rámcovou kupní smlouvou se upravují práva a povinnosti ze závazkových
právních vztahů založených kupními smlouvami (dále jen „prováděcí smlouvy“):
a)
jejichž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu kancelářské
potřeby a základní občerstvení uvedené v katalogu prodávajícího, který je jako
příloha č. 2 nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy (dále jen „zboží“) a
převést k němu kupujícímu vlastnické právo a závazek kupujícího zaplatit
kupní cenu, a
b)
které prodávající a kupující uzavřou v době účinnosti této rámcové kupní
smlouvy.

2.

Prováděcí smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího, která obsahuje
alespoň označení smluvních stran, určení druhu a množství zboží a místa dodání
zboží. Objednávka zpravidla obsahuje též určení doby dodání zboží. Jestliže má
prodávající podle prováděcí smlouvy dodat zboží ve sjednané lhůtě, určuje dobu
dodání zboží v rámci této lhůty kupující. Není-li takto lhůta sjednána, sjednává se na
48 hodin od doručení objednávky objednatele.

3.

Objednávka kupujícího, na jejímž základě se uzavírá prováděcí smlouva, vyžaduje
písemnou formu. Písemnou formou se podle této smlouvy rozumí objednávka
zaslaná poštou, faxem nebo elektronicky s úředně ověřeným podpisem. Přijetí
objednávky prodávajícím písemnou formu nevyžaduje. Není-li však objednávka
kupujícího písemná, prováděcí smlouva není platná.
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4.

Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. Přijetí objednávky, které
obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a
považuje se za návrh prodávajícího na uzavření prováděcí smlouvy. Přijetí takového
návrhu kupujícím vyžaduje písemnou formu, jinak není prováděcí smlouva uzavřena
platně.

5.

Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se obdobně použijí i pro dohody o
změně prováděcí smlouvy.
Článek II.
Jakost a provedení zboží

1.

Zboží musí odpovídat právním předpisům a platným českým technickým normám,
které se na zboží vztahují.

2.

Kupující je oprávněn odmítnout zboží, které neodpovídá této rámcové smlouvě nebo
prováděcí smlouvě.

3.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady ke zboží, kterým jsou alespoň
kopie dodacího listu potvrzený kupujícím.
Článek III.
Kupní cena a platební podmínky

1.

Kupní cena se sjednává podle ceníku prodávajícího, který je jako příloha č. 1
nedílnou součástí této smlouvy. (Ceník může být součástí katalogu, katalog pak musí
být součástí smlouvy, prodávající zpřístupní aktuální verzi ceníku na svých webových
stránkách, v případě pochybností o platné verzi ceníku, platí ta verze, kterou kupující
prokazatelně obdržel od prodávajícího).

2.

Ke kupní ceně prodávající účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.

Kupující má nárok na slevu z ceny zboží. Výši slevy ceny vyznačí prodávající na
faktuře.

4.

Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury, kterou prodávající vystaví po dodání
zboží. Přílohou faktury musejí být dodací listy potvrzené kupujícím. Ke každé
objednávce bude vystavena samosttaná faktura s uvedením čísla objednávky.

5.

Faktura vystavená prodávajícím je daňovým dokladem a musí mít náležitosti
daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a stanovené touto smlouvou.

6.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla
kupujícího, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.

7.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto
smlouvou, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, budou přepisované
nebo jinak opravované, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se
přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené
faktury do sídla kupujícího.
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8.

Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu
vedeného pro kupujícího.
Článek IV.
Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo
Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží.
Článek V.
Odpovědnost za vady

1.

Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené touto rámcovou a
prováděcí smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti
zboží stanovit, zavazuje se prodávající, že zboží bude mít vlastnosti obvyklé.
Prodávající poskytuje záruku, že zboží bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo
obvyklé po dobu 24 měsíců od dodání zboží, nevyplývá-li z právních předpisů nebo z
povahy zboží doba kratší.

2.

Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost prodávajícího za
vady.

3.

Kupující je povinen vady zboží, které zjistil při prohlídce zboží provedené po přechodu
nebezpečí škody na zboží, oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tedy do 7
dnů po provedení této prohlídky. Ostatní vady je povinen oznámit prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

4.

Jestliže kupujícímu vznikne z odpovědnosti prodávajícího za vady právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny, nedotýká se takové právo nároku kupujícího na
náhradu zisku ušlého až do doby poskytnutí této slevy v důsledku nedostatku
vlastností zboží, na něž se sleva vztahuje.

5.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s
uplatněním práva z odpovědnosti prodávajícího za vady.

6.

Prodávající je povinen zboží s vadami bez zbytečného odkladu po jejich oznámení
vyměnit a dát kupujícímu zboží bezvadné. V případě, že to není možné, vrátí kupující
prodávajícímu zboží oproti dobropisu.
Článek VI.
Prodlení s dodáním zboží

1.

Za podstatné porušení prováděcí smlouvy se považuje prodlení prodávajícího s
dodáním zboží po dobu delší než 2 dnů.

2.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží má kupující právo na smluvní
pokutu ve výši 2 % z kupní ceny zboží, jehož se prodlení týká, bez daně z přidané
hodnoty za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody
způsobené porušením této povinnosti prodávajícího.
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Článek VII.
Doručování
1.

Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této rámcové
smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření této rámcové smlouvy
písemně oznámí druhé smluvní straně.

2.

Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak
úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na
adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou,
nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát
přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem,
kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí,
pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními
předpisy.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové nebo prováděcí smlouvy
neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení rámcové nebo
prováděcí smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných
právních předpisů.

2.

Odchylná ustanovení prováděcí smlouvy mají v případě rozporu přednost před
ustanoveními této rámcové smlouvy.

3.

Tuto rámcovou smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích
ustanovení něco jiného. Účinky zrušení této rámcové smlouvy se nevztahují na
prováděcí smlouvy uzavřené do doby zrušení rámcové smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran má právo tuto rámcovou smlouvu vypovědět s výpovědní
lhůtou jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.

5.

Pro případ nekompletní dodávky, nebo není–li dodáno zboží správné podle
objednávky, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každé takovéto
porušení.

6.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozví při poskytování plnění dle této smlouvy a zavazuje se neposkytovat informace
získané od odběratele třetím osobám či je jinak zneužívat.

7.

Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto rámcovou
smlouvou a prováděcími smlouvami řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
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8.

Kontaktní osoby:
Za prodávajícího je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
……..,……….. tel. ………………………, mail: …………………………..
Za prodávajícího je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
………………, tel. ……………………… , mail: ………………………….

9.

Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a sjednává se na dobu určitou na dobu jednoho roku od jejího
uzavření.

10.

Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou.

11.

Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou přílohy:
a) č. 1 – Ceník prodávajícího ze dne ……
b) č. 2 – Katalog zboží dodávaného prodávajícím ze dne ……

12.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní
souhlasí.

V Praze dne

za kupujícího:

za prodávajícího:

_______________________________

_____________________________
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Příloha č. 6

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji a potvrzuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku
SÚKL – dodávka kancelářských potřeb

Že údaje obsažené v nabídce jsou správné a pravdivé a že jsem vázán celým obsahem
přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V …………………………

Dne : ……………………..

………………..…………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 7

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o veřejnou zakázku
SÚKL – Dodávka kancelářských potřeb

jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsem si
před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s
podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V …………………………

Dne : ……………………..

………………..…………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 8

Přehled uchazečem realizovaných zakázek
období posledních 3 let
Číslo

Název a předmět
referenční zakázky

Název a sídlo
objednatele

obdobného rozsahu a charakteru za
Celková cena
realizovaných
Spojení na
Kontaktní
služeb v tis. Kč
kontaktní
osoba (titul,
za období
jméno, příjmení) osobu (tel., eposledních 3 let
mail)
Objednatel

Pozn. : v případě většího počtu realizovaných zakázek použije uchazeč tuto tabulku opakovaně.

Datum:………………………………….

………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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