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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce podle § 44
a § 27 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších změn

„SÚKL

– Dodávka výpočetní techniky“

Zadavatel :
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační
složka státu

Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce

Název veřejné zakázky :
Zadavatel :
Sídlo :
IČ :

SÚKL – Dodávka výpočetní techniky
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační
složka státu
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
00023817

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele :

PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba :
Telefon :
Fax :
E-mail :

JUDr.Vratislav Podzemský
272185202
272185748
vratislav.podzemsky@sukl.cz

Vymezení předmětu plnění
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1.1
Popis předmětu veřejné zakázky
1.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je
a) 120 ks stolních počítačů (s monitorem)
b) 20 ks stolních počítačů s DVD RW (s monitorem)
c) 20 ks přenosných počítačů (s monitorem)
d) 5 ks barevných síťových multifunkčních tiskáren
e) 5 ks stolních multifunkčních tiskáren
f) 9 ks přenosných inkoustových tiskáren
g) 20 ks monitorů LCD

1.1.2 Technické požadavky
•
•
•
•
•
•
•
•

Stolní počítač (s monitorem)
Procesor : vícejádrový procesor, minimální výkon podle SysMark 2007 – 102 bodů,
L2 cache min. 1 MB
Chipset : S podporou USB 2.0, řadič paměti je součástí chipsetu, minimálně 4
kanály SATAII/300
Operační paměť : Min. 2048 MB, DDR 2 min. 800 MHz, min. 2 sloty pro rozšíření
RAM – možnost osazení 8 GB RAM 800 MHz
Základní deska : Základní deska musí podporovat Dual Core technologie, microBTX
a RoHS compatible
Pevný disk : Min. 160GB HDD, SATA 2, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache, možnost
nastavení RAID 1
Optická mechanika : Min. 8x DVD+/- R , min. 48x CD +/- R rozhraní SATA
Grafická karta : Samostatná v PCI Express slotu, min. 256 MB paměti, 2xDVI,
umožňující dvoumonitorový provoz
Zvuková karta : integrovaná
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Vstupní a výstupní porty : Min.7x USB (z toho min. 2x vpředu skříně, min.1x interní
USB port, min. 4x zadní USB 2.0 porty), min. 1x PCI-Express, 1x PCI full heigh, min.
1x COM, min. 1x VGA
Klávesnice : CZ/US USB s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101 kláves,
s integrovanou čtečkou smart karet stejného výrobce jako základní jednotka PC
Myš : Optická s kolečkem, USB, stejného výrobce jako základní jednotka PC
Zabezpečení : Integrovaná technologie TPM, možnost zaheslování HDD
Operační systém : Microsoft Windows XP CZ OEM s právem použití Windows Vista
Business, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku
Záruka : Mezinárodní, min. 36 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC,
monitoru, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady
v místě instalace PC, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem
Záruka pevného disku : V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel
požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat
žádnou kompenzaci.
Způsob provádění záručního servisu : Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch
v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování
servisních reportů prostřednictvím Internetu
Provedení chassis : Small Form Factor
Beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC
Možnost uzamčení skříně
Detekce otevření skříně
Maximální rozměry (mm) : 320 x 340 x 100
Počet interních pozic pro HDD
: 1x
Počet pozic pro 3,5” mechaniky
: 1x
Počet pozic pro 5,25” mechaniky
: 1x
Počet slotů PCI min.
: 1x
Počet slotů PCI(x16) min.
: 1x
Zdroj : min. 275W
Monitor LCD : Monitor LCD musí být od stejného výrobce jako základní jednotka PC,
parametry viz níže
Velikost úhlopříčky monitoru : min. 19“
Kontrastní poměr min : 800:1
Odezva (Typická) max : 5 ms
Svítivost min: 300 cd/m2
Pozorovací úhel : min. 160° (vertikáln ě) min. 160° (horizontáln ě)
Konektory : VGA, DVI-D
Poměr stran 4:3
Další vlastnosti : 4 x USB 2.0 v těle displeje, výškově nastavitelný stojan (min. 130
mm), otočný (min. o 45°), sklopný, možnost p řipojení reproduktorů k tělu displeje
Stolní počítač s DVD RW (s monitorem)
Procesor : vícejádrový procesor, minimální pracovní frekvence minimální výkon podle
SysMark 2007 – 102 bodů, L2 cache min. 1 MB
Chipset : S podporou USB 2.0, řadič paměti je součástí chipsetu, minimálně 4
kanály SATAII/300
Operační paměť : Min. 2048 MB, DDR 2 min. 800 MHz, min. 2 sloty pro rozšíření
RAM – možnost osazení 8 GB RAM 800 MHz
Základní deska : Základní deska musí podporovat Dual Core technologie, microBTX
a RoHS compatible
Pevný disk : Min. 160GB HDD, SATA 2, min. 7200 ot/min., 8 MB Cache, možnost
nastavení RAID 1
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Optická mechanika : Min. 8x DVD RW+/- RW dl , min. 48x CD RW+/- R rozhraní
SATA
Grafická karta : Samostatná v PCI Express slotu, min. 256 MB paměti, 2xDVI,
umožňující dvoumonitorový provoz
Zvuková karta : integrovaná
Vstupní a výstupní porty : Min.7x USB (z toho min. 2x vpředu skříně, min.1x interní
USB port, min. 4x zadní USB 2.0 porty), min. 1x PCI-Express, 1x PCI full heigh, min.
1x COM, min. 1x VGA
Klávesnice : CZ/US USB s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101 kláves
s integrovanou čtečkou smart karet, stejného výrobce jako základní jednotka PC
Myš : Optická s kolečkem, USB, stejného výrobce jako základní jednotka PC
Zabezpečení : Integrovaná technologie TPM, možnost zaheslování HDD
Operační systém : Microsoft Windows XP CZ OEM s právem použití Windows Vista
Business, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku
Záruka : Mezinárodní, min. 36 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC,
monitoru, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady
v místě instalace PC, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem
Záruka pevného disku : V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel
požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat
žádnou kompenzaci.
Způsob provádění záručního servisu : Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch
v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování
servisních reportů prostřednictvím Internetu
Provedení chassis : Small Form Factor
Beznástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentům PC
Možnost uzamčení skříně
Detekce otevření skříně
Maximální rozměry (mm) : 320 x 340 x 100
Počet interních pozic pro HDD
: 1x
Počet pozic pro 3,5” mechaniky
: 1x
Počet pozic pro 5,25” mechaniky
: 1x
Počet slotů PCI min.
: 1x
Počet slotů PCI(x16) min.
: 1x
Zdroj : min. 275W
Monitor LCD : Monitor LCD musí být od stejného výrobce jako základní jednotka PC,
parametry viz níže
Velikost úhlopříčky monitoru : min. 19“
Kontrastní poměr min : 800:1
Odezva (Typická) max : 5 ms
Svítivost min: 300 cd/m2
Pozorovací úhel : min. 160° (vertikáln ě) min. 160° (horizontáln ě)
Konektory : VGA, DVI-D
Poměr stran 4:3
Další vlastnosti : 4 x USB 2.0 v těle displeje, výškově nastavitelný stojan (min. 130
mm), otočný (min. o 45°), sklopný, možnost p řipojení reproduktorů k tělu displeje
Přenosný počítač
Displej: Min. 14,1”
Rozlišení displeje: Min. SXGA 1400 x 1050
Procesor: vícejádrový, minimální výkon podle PCMark 2005 – 5683 bodů
Cache: Min. 2 MB L2
Operační paměť: Min. 2048 MB DDR2 667MHz, (2x1024 MB) rozšiřitelnost
minimálně na 4 GB

•
•

•

Pevný disk: Min. 120 GB – SATA, 5400 ot./min
Grafická karta: Min. integrovaná v chipsetu, min. sdílená 128 MB, možnost
dvoumonitorového zobrazování
Dostupné rozlišení pro externí monitor: Minimálně 1920x1200
Síťová karta: Min. integrovaná 10/100/1000 Mbit/s
Zvuková karta: Integrovaná zvuková karta (porty in / out)
Klávesnice: US/CZ, standardní, 87 kláves
Vstupní a výstupní porty: Min. 4x USB 2.0, 1xserial, 1xVGA, 1xPCMCIA typ I nebo
typ II, 1xIEEE1394, 1xRJ-45, 1xRJ-11, 1xBluetooth, 1xkonektor pro Docking Station
Optická mechanika: DVD+/- RW, výměnný modul
Bezdrátové technologie: WLAN – interní – standard 802.11b/g s HW vypínačem a
funkcí vyhledávání dostupných sítí i při vypnutém stavu
Bezpečnost: TPM modul 1.2
Operační systém: Microsoft Windows XP Professional CZ, funkční předinstalovaný
na pevném disku včetně instalačního média s právem použít Microsoft Vista
Business
Baterie: Lithium-Ion – minimálně 56WHr, možnost přidání sekundární baterie do slotu
pro optickou mechaniku
Brašna: Min. nylonová
Hmotnost včetně baterie a optické mechaniky: Max. 2,7 kg
Záruka: Min. 36 měsíců. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní
den po nahlášení závady v sídle zadavatele.
Pozáruční servis: Zadavatel požaduje po dodavateli zabezpečit pozáruční servis po
dobu 24 měsíců ve stejném rozsahu jako záruční servis
Záruka pevného disku: V případě detekované závady pevného disku nebude
dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude
požadovat žádnou kompenzaci
Docking station, anebo replikátor portů, anebo obdobné řešení se samostatným
zdrojem
Externí klávesnice : CZ/US USB s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101
kláves s integrovanou čtečkou smart karet, stejného výrobce jako základní jednotka
PC
Myš : Optická s kolečkem, USB, stejného výrobce jako základní jednotka PC
Externí monitor LCD : Monitor LCD musí být od stejného výrobce jako základní
jednotka PC, parametry viz níže
Velikost úhlopříčky monitoru : min. 19“
Kontrastní poměr min : 800:1
Odezva (Typická) max : 5 ms
Svítivost min: 300 cd/m2
Pozorovací úhel : min. 160° (vertikáln ě) min. 160° (horizontáln ě)
Konektory : VGA, DVI-D
Další vlastnosti : 4 x USB 2.0 v těle displeje, výškově nastavitelný stojan (min. 130
mm), otočný (min. o 45°), sklopný, možnost p řipojení reproduktorů k tělu displeje
Poměr stran 16:9
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Síťová multifunkční tiskárna
Formát tisku i kopírován: A3,A4
Rozlišení : 600x600dpi
Tisková duplexní jednotka
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Rychlost tisku/tisku : 25 stran/min A4, 13 stran/min A3
Tisk první strany: do 6 sekund v černobílé, 8 sekund v barvě
Konektivita: USB 2.0,USB, Fast Ethernet, IEEE 1284
Souvislé kopírování : 1 – 999 kopií
Zoom : 25 – 400% (krok 1 %)
skenování do PC,do emailu, síťové skenování, do FTP
skenování do PDF,TIFF, JPEG – barva
skenování do TIFF,PDF – černobíle
komprese : TIFF(mono),JPEG(barva)
rychlost skenování : 32 originálů/min při 600dpi/A4
rozlišení : 200 - 600 dpi
PDF : vysoká komprese a možnost kódování
Oboustranné skenování
Automatický podavač originálů min na 100 listů
Autorizace přístupu k tisku
Provozní zátěž: min 85 000 stran/měsíc
2x zásobník na 500 listů,1xvíceúčelový zásobník na 100 listů
Výstupní kapacita : 250 listů
Tisková paměťpro kopírování a tisk : 768 MB a více
Pevný disk : 40 GB a více
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Stolní multifukční tiskárna
Černobílý tisk, černobílé kopírování, černobílé a barevné skenování formát A4
Technologie tisku: laserový tisk
Rychlost tisku(kopírování) min : 23 str./min
Bitová hloubka skenování : 24 bitů
Kvalita tisku : 600 x 600dpi
Výstup 1 strany max: do 10 s
Rozlišení optického(HW) skenování : 1200 dpi
Konektivita : USB 2.0,síťové připojení Ethernet 10/100Base-T
Změna velikostí kopií do 25 do 400 %
Počet zásobníků papírů (260 listů) : 2
Kapacita automatického podavače(ADF): 50 listů
Provozní zátěž : měsíčně min 8000 listů A4
Formát naskenovaných dokumentů : JPEG,TIF,BMP,GIF,PDF,PNG

•
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Přenosná barevná tiskárna
Barevný inkoustový tisk
Formát papíru A4
Hmotnost max 2,3 kg
Rychlost mono tisku min 17str./min.
Podavač papíru min na 30 listů
USB připojení
Součástí tiskárny je baterie
Samostatný napájecí adaptér

•
•

Monitor
Monitor LCD musí být od stejného výrobce jako monitory dodávané s PC, Velikost
úhlopříčky monitoru : min. 19“
Kontrastní poměr min : 800:1

•
•
•
•
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•

Odezva (Typická) max : 5 ms
Svítivost min: 300 cd/m2
Pozorovací úhel : min. 160° (vertikáln ě) min. 160° (horizontáln ě)
Konektory : VGA, DVI-D
Poměr stran 4:3
Další vlastnosti : 4 x USB 2.0 v těle displeje, výškově nastavitelný stojan (min. 130
mm), otočný (min. o 45°), sklopný, možnost p řipojení reproduktorů k tělu displeje

1.2

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení : srpen 2008
Předpokládané ukončení : září 2008

1.3

Místo plnění veřejné zakázky
Šrobárova 48,100 41 Praha 10
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Nám. Míru 2, 320 00 Plzeň
Zámostí 683, 500 01 Hradec Králové
Tř. 17. Listopadu 1790,708 52 Ostrava – Poruba
Puškinova 2,779 00 Olomouc
Jilemnického 2-4,614 00 Brno- Husovice
Stará 25, 602 00 Brno

1.4

Předpokládaná cena
Předpokládaná cena: 3.700.000 Kč včetně DPH

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají zpracované v českém jazyce, písemně a v řádně uzavřené
obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či
podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat
uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – SÚKL - Dodávka výpočetní
techniky“, adresována k rukám JUDr.Vratislava Podzemského. Na obálce musí být
uvedena adresa, na níž je možné případně nabídku vrátit.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek
tj. 15. 7. 2008, 12:00 hod., následně pak proběhne otevírání obálek ve 14:00 hod.

2.2

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména :
obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp.
osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi
uchazečem a zadavatelem.

2.4

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy s přílohami ( příloha č.1 ) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2.5

Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 31. 12. 2008

2.6

Uchazeč předloží nabídku v Českém jazyce, v jednom vyhotovení, které bude
označeno názvem „Originál“. Všechny listy 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 očíslovaný vzestupnou
kontinuální řadou.

2.8

Pokud podává nabídku více uchazečů společně ( společná nabídka), uvedou
v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

2.9

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele
b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného
členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
c) 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
d) 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 ), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle
zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za
uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 2
e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3
zadávací dokumentace
f) nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace
g) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících
splnění technických požadavků zadavatele
h) relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací
dokumentace ( celková nabídková cena, splnění technických požadavků,
splnění termínu dodání )
i) návrh smlouvy ( příloha č.1)
j) prohlášení o pravdivosti a vázanosti nabídkou po dobu zadávací lhůty

2.10

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn
zaslat dotaz též v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že dotaz bude doručen
zadavateli nejpozději 5 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

2.11

V případě nesplnění minimálních technickžch požadavků zadavatele uvedených
v předmětu zakázky bude nabídka uchazeče ze soutěže vyloučena.

2.12

Zadavatel má právo veřejnou zakázku zrušit, dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění
pozdějších změn.

3

Kvalifikace dodavatelů

3.1

Doba prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky
uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

3.2

Základní kvalifikační předpoklady

3.2.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :
a) 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 zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) 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 zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního
zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů. který není v likvidaci
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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,

h) 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

3.2.2. 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 3.3.1c),d),e),g) zadávací dokumentace
c) Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f) ve vztahu ke spotřební
dani
d) Potvrzení příslušného pracoviště české zprávy sociálního zabezpečení pro bod
3.3.1 h)
3.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :
a) Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ( ověřená kopie )

3.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží
a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč

3.5

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu
Dodavatel může prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 zákona 137/ 2008 Sb.,
o veřejnách zakázkách ve znění pozdějších změn.

3.6.

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

4

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky a to
v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH.
Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně
DPH

4.2
4.3

4.4

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících
se DPH

5

Platební podmínky

5.1

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového
dokladu – faktury. Splatnost faktury bud 21 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

5.2

Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje
náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených
prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným
pracím a službám.

6

Hodnotící kritéria

6.1

Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické
výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích
kritérií, pro které stanovil váhu takto:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
• 1. Kritérium: Cena dodávky
• 2. Kritérium: Technické parametry
• 3. Kritérium: Záruční a pozáruční servis
• 4. Kritérium: Ekologická šetrnost
6.2.

60 %
20 %
15 %
5%

Požadavky na předložení informací uchazeči k dílčím kritériím
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje,
které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky:
K 1. kritériu: číselné kritérium
„Krycí list nabídky“
Celkovou výší nabídkové ceny jednotlivých součástí dodávky se pro účely
hodnocení nabídek rozumí součet nabídkových cen pro realizaci dodávky vč.
DPH
K 2. kritériu: číselné kritérium
Při hodnocení zadavatel posoudí doložené dokumenty s technickou a funkční
specifikací.
K 3. kritériu: číselné kritérium
Při hodnocení zadavatel posoudí nabídnuté servisní podmínky.
K 4. Kritériu: číselné kritérium
Při hodnocení posoudí zadavatel certifikáty ekologické šetrnosti k nabízeným
produktům.

6.3.

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dodávky, vč.
DPH, nabídnutou uchazečem. Celková výše nabídkové ceny dodávky bude
zapsána v „Krycím listě nabídky“ a v textu návrhu kupní smlouvy. Zadavatel
bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny vč. DPH bodovací metodou.
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH bude hodnocena podle její
absolutní výše v korunách českých. Bodové hodnocení bude vypočteno podle
vzorce

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabízené technické řešení z hlediska
funkčnosti a také z hlediska technických parametrů dodávaného produktu
uvedených v technických dokumentech doložených v nabídce.
U parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno – nesplněno (ano –
ne), bude hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno
(ne) = 0 bodů v daném subkritériu.
Pro hodnocení parametrů, u kterých je požadován i popis funkcionality, použije
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 se slovním hodnocením.
Zadavatel sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné.
Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce přiřadí
takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve
vztahu k nejvhodnější nabídce.
3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabídnuté podmínky o údržbě a
komplexní podpoře uvedené v tabulce „Údržba a komplexní podpora“.
U parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno – nesplněno (ano –
ne), bude hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno
(ne) = 0 bodů v daném subkritériu.
Pro hodnocení parametrů, u kterých je požadována i specifikace rozsahu,
použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 se slovním
hodnocením. Zadavatel sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce
přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria
ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
4. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem předložené certifikáty ekoloogické
šetrnosti. Posuzováno bude, kolik nabízených produktů má certifikát ekologické
výhodnosti. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce
přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria
ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

7

Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 - Návrh smlouvy
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Seznam příloh
příloha č. 1 - Návrh smlouvy
příloha č. 2 - Krycí list
Zadavatel:

PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVA
Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Kupující:
organizační složka
IČO:
00023817
Sídlo:
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 623101/0710

Zastoupený:

PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem

na straně jedné (dále jen „kupující“)
a
Prodávající:
IČO:
Sídlo:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsán u:
Zastoupený:
na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají
podle § 409 a násl. Obchodního zákoníku
tuto kupní smlouvu.

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní
sjednaných kupujícímu
a) 120 ks stolních počítačů (s monitorem)
b) 20 ks stolních počítačů s DVD RW (s monitorem)
c) 20 ks přenosných počítačů (s monitorem)
d) 5 ks barevných síťových multifunkčních tiskáren

e) 5 ks stolních multifunkčních tiskáren
f) 9 ks přenosných inkoustových tiskáren
g) 20 ks monitorů LCD

specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na něj
vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za
něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou.

ČLÁNEK II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 7 dní od účinnosti této
smlouvy, nejpozději však do 18.12.2008
2. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo kupujícího.
3. O převzetí zboží smluvní strany vyhotoví na místě předávací protokol. Převzetí
bude potvrzeno podpisem zástupcem kupujícího a zástupce prodávajícího
uvedených v této smlouvě na předávacím protokolu. U podpisů bude uvedeno
datum převzetí. Dodávka zboží je splněná okamžikem převzetí.
4. Zástupcem kupujícího pro převzetí zboží je Ing. Jaromír Kosík, tel.
272 185 220, e- mail: jaromir.kosik@sukl.cz
5. Kupující převezme pouze zboží bezvadné splňující podmínky stanovené
v článcích VI. a VII. této smlouvy podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy.
6. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího písemně k převzetí zboží 5
kalendářních dní před termínem dodání.
7. V případě prodlení s dodávkou zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši
0,05% z celkové ceny dodávky zboží za každý den prodlení. Uhrazením smluvní
pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé pozdním dodáním
předmětu kupní smlouvy.

ČLÁNEK III.
CENA
1. Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v článku I. bude dodáno za
kupní cenu ve výši …………………,- Kč bez DPH , tj. ......................................,Kč včetně DPH
slovy .............................................. (doplní uchazeč)
2. Ceny jednotlivých druhů zboží uvedené v čl. I a) až g), které jsou předmětem
této smlouvy, jsou uvedeny v příloze č.1

3. Cena byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na dopravu včetně pojištění zboží do
místa sídla kupujícího.
5. Kupní cena je bezvýhradně závazná a nejvýše přípustná; může být překročena
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů souvisejících s předmětem
smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím takovým změnám.
6. Kupní cena bude hrazena v korunách českých.

ČLÁNEK IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena bude zaplacena kupujícím na základě faktury vystavené
prodávajícím po dodání zboží a podepsání předávacího protokolu oběma
smluvními stranami. Faktura je daňovým dokladem a musí mít náležitosti
daňového dokladu stanovené § 28 zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Faktura bude splatná do 21 dnů od dne prokazatelného doručení
faktury kupujícímu. Faktura bude doručena kupujícímu nejpozději do
…………...2008. Faktura bude obsahovat specifikaci zboží podle přílohy č. 1.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit
prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
1. Vlastnické právo ke zuboží podle této smlouvy přechází na kupujícího
podepsáním předávacího protokolu oběma smluvními stranami a převzetím zboží
kupujícím.
2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem převzetí zboží od
prodávajícího.

ČLÁNEK VI.
JAKOST, PROVEDENÍ, OBAL, BALENÍ ZBOŽÍ A DOKLADY KE ZBOŽÍ
1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídá
specifikaci uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, odpovídá též platné dokumentaci
a předpisům výrobce zboží a splňuje všechny požadavky právních norem
platných v České republice pro požívání zboží, jež je předmětem této smlouvy.

2. Prodávající je povinen dodat zboží smontované, zkompletované, funkční a
v množství a jakosti, jež určuje tato smlouva a není-li tak sjednáno, tak alespoň
v jakosti obvyklé. Zboží při jeho přepravě musí být řádně zabaleno a opatřeno pro
přepravu způsobem stanoveným v § 420 odst. 4 obchodního zákoníku.
3. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu taktéž veškeré
doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

ČLÁNEK VII.
ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží bude mít vlastnosti určené právními
předpisy, sjednané v této smlouvě a uvedené v dokumentaci ke zboží po dobu
nejméně 24 měsíců ode dne podepsání předávacího protokolu oběma smluvními
stranami.
2. Kupující je povinen uplatnit nároky z titulu vad zboží během záruční doby, a to
na e-mailovou adresu: .............. nebo fax .................................... (doplní
uchazeč) a uplatnění nároku potvrdit písemně v tištěné podobě opatřené
podpisem do 3 dnů na adresu prodávajícího.
3. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě 7 dnů od okamžiku
uplatnění nároku z titulu vad zboží.
4. Pozáruční opravy (běžného rozsahu) provede prodávající do 14 dnů ode
oznámení vad kupujícím.
5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením přístroje.

ČLÁNEK VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že závazky plynoucí z této smlouvy zanikají
jednostranným odstoupením od smlouvy učiněným některou ze smluvních stran
pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, za což je považováno
nedodržení doby dodání zboží a nezaplacení kupní ceny zboží do 2 měsíců ode
dne splatnosti uvedené na faktuře vystavené v souladu s touto smlouvou.
2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této
smlouvy nebo podle obchodního zákoníku, je povinna svoje odstoupení písemně
oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje.
3. Smluvní strany jsou povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění.

ČLÁNEK IX.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1 a odst. 2 obchodního
zákoníku na tom, že na jejich vzájemné závazkové vztahy se budou vztahovat
příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o kterých se dozvěděli v souvislosti s realizací této smlouvy o dílo a které se týkají
druhé smluvní strany.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými,
číslovanými a datovanými dodatky potvrzenými podpisy osob oprávněných za
smluvní strany jednat.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní
strany obdrží po dvou stejnopisech.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
6. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a
vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha A) a příloha B)

V Praze dne: .................................

kupující

V Praze dne: ..................................

prodávající

Příloha A) - Podrobná specifikace zboží a jeho jednotlivých částí dodávky včetně
cenového rozpočtu s uvedením cen bez DPH i včetně DPH zpracovaná na základě
přílohy B), ve které je vymezen předmět plnění (zpracuje uchazeč a bude nedílnou
součástí nabídky)

Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Základní údaje
Název veřejné zakázky:

„SÚKL – Dodávka výpočetní techniky“

Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –
organizační složka státu
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

JUDr.Vratislav Podzemský
272185202
272185748
vratislav.podzemsky@sukl.cz

Uchazeč:
Adresa:

……………………………………………………

IČ:

……………………………………………………

DIČ:

……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za
uchazeče

……………………………………………………

Bankovní spojení:

……………………………………………………

Osoby zmocněné
k zastupování:

……………………………………………………

Nabídková cena :
Cena celkem bez DPH:

……………………………………………………

Cena celkem s DPH:

……………………………………………………

Platnost nabídkové ceny:

…………………………………………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby – doplní
uchazeč

