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pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů“

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

Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky :

„Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů“

“

Zadavatel :
Sídlo :
IČ :

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 :

Lucia Novanská
272185202
272185748
lucia.novanska@sukl.cz

1 Vymezení předmětu plnění

1.1

Popis předmětu veřejné zakázky

1.1.1

Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů do tiskáren
provozovaných v SUKL.Seznam tiskáren je uvedený v příloze č. 3
Dodávané tonery musí být schváleny výrobcem tiskáren a jejich použití nesmí omezit
záruku tiskáren.
Pokud toner obsahuje tiskový válec, musí být v dodávce vždy v dodávaném toneru
nový, nepoužitý.
Pokud toner obsahuje zásobník na použitý toner, musí být vždy v dodávaném toneru
prázdný.
Pokud inkoustová cartridge obsahuje tiskovou hlavu, musí být vždy v dodávané
cartridge nová, nepoužitá.
Pokud toner obsahuje pohyblivé mechanické součásti, musí být v dodávaném toneru
vždy nové, nepoužité.
Uchazeč je povinen od zadavatele odebrat použité tonery a cartridge a recyklovat je,
případně ekologicky zlikvidovat podle normy ISO 14001.
Výkon ( počet vytisknutých stran tonerem), musí být výrobcem certifikován podle
normy ISO 19752.

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.2

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení:
21.2.2008
Předpokládané ukončení:
31.1.2009

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 plnění v průběhu trvání smluvního vztahu: 500 000,- Kč včetně
DPH
Ceny uvedené uchazečem v příloze č. 3 jsou maximální ceny v průběhu plnění
zakázky.

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají 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 – VZ SÚKL –Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou
tonerů“, adresována k rukám Lucie Novanské. 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.
21.2.2008

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 ( 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 31.3.2008.

2.6

Uchazeč předloží nabídku v pěti vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno názvem
„Originál“ a další čtyři vyhotovení „Kopie“. 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
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 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

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

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

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 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,
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),
na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání 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

3.2.2

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
a) čestného prohlášení pro body 3.2.1 a-h Zadávací dokumentace
3.4
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 )
3.5
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 uvede 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
Cenu je možné překročit pouze zvýšením DPH, ke které dojde v souvislosti se
změnou daňových předpisů týkajících se DPH

4.2
4.3
4.4

5

Platební podmínky

5.1

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

5.2

Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu prodávajícímu 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

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nabídková cena.
6.1 Cena (ohodnocena v bodech)

100%

Cena bude ohodnocena podle parametrů zadaných v příloze č. 3 následujícím způsobem:
- nabídka, která získá nejméně bodů bude ohodnocena jako nejlepší
- celkový počet bodů bude součtem bodů za tonery za jednotlivé typy tiskáren i
jednotlivé druhy tonerů dle přílohy č. 3
- body za jednotlivé typy tiskáren budou spočteny:
body = ((cena toneru z nejlevnější nabídky na 1000str. při 5% pokrytí)/( cena toneru
z posuzované nabídky na 1000str. při 5% pokrytí))*100*váha

7

Seznam příloh
příloha č. 1 Návrh smlouvy
příloha č. 2 Krycí list
příloha č. 3 Tabulka cen tonerů vybraných tiskáren s DPH (doplní uchazeč)

PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Příloha č. 1 ( samostatná příloha )

Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Základní údaje :
Název veřejné zakázky:

Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou

tonerů

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:

Lucia Novanská
272185202
272185748
lucia.novanska@sukl.cz

Zadavatel:

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:

31.3.2008

…………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby – doplní uchazeč

Příloha č. 3

Tiskárna

HP LJ 1320N
HP LJ1100
HP LJ1200
Konica Minolta 2300 DL
HP LJ6L
HP LJ5L
HP LJ4L
HP LJ1300
HP LJ2300
HP LJ 2015
DELL 1720dn
Kyocera KM-C2520
Kyocera KM-2560
Canon IP90v
2HP ColorLJ2600n
Sharp AR-M531
HP Color LJ3550
Brother MFC-8860DN
Součet

Cena černého
toneru/1000 stran pří 5%
pokrytí při nastavení
běžné (výchozí) kvality
tisku

body

Cena barevného toneru
(všech barev)/1000 stran pří
5% pokrytí každé barvy při
nastavení běžné (výchozí)
kvality tisku (jen pokud
tiskárna obsahuje barevný
toner)

body

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

váha

1,35
1,24
1,23
1,21
1,22
1,05
1,01
1,16
1,28
1,21
1,42
1,34
1,31
1,21
1,21
1,31
1,21
1,02

