Výzva k podání nabídky
Vážená paní, Vážený pane,
jako zástupce zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky k zakázce s názvem „Dodávky tonerů“.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Sídlo:

Ostrava-Vítkovice, ul. Jeremenkova 11, PSČ 703 00

IČO:

47672234

zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. AXIV, 545
Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult a.s., Třinec, Lyžbice, nám.
Svobody 527, IČO: 25084275.
Korespondenční adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno.
2. Informace o předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů pro tiskárny a kopírky dle aktuálních potřeb
zadavatele.
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy se třemi účastníky (případně se dvěma
účastníky, pokud by nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky
stanovené zákonem či zadavatelem).
Zadavatel, v rámci této zakázky, poptává buď:
a) nové nepoužité nerenovované nerepasované originální výrobky příslušných výrobců tiskáren a
kopírovacích strojů (dále jen „originální“) nebo
b) nové nepoužité nerenovované nerepasované neoriginální výrobky z prvovýroby (dále jen
„alternativní“) dle požadavků uvedených v jednotlivých písemných výzvách k podání nabídek
dále jen „zboží“ v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávané zboží nesmí být renovované, repasované s výjimkou případů, kdy si je zadavatel výslovně vyžádá
ve výzvě k podání nabídky.
-

Součástí předmětu plnění je i příslušenství a doklady potřebné pro převzetí a užívání zboží (dodací
list, návod k obsluze, atp.).

-

Dodavatel je povinen od zadavatele odebrat použité tonery a cartridge a recyklovat je, případně
ekologicky zlikvidovat podle příslušných právních předpisů.

-

Žádný z nabízených výrobků nesmí porušovat patentová práva ČR a EU.

-

Dodavatel je povinen nabídnout a dodávat u tonerů a náplní kazety s čipem, které poskytují pravdivé
informace o stavu spotřebního materiálu v tiskárně. Stejné parametry požaduje zadavatel i u
alternativního, případně renovovaného, repasovaného zboží.

-

Zadavatel požaduje jednoznačnou identifikaci výrobce přímo na jednotlivých výrobcích.

-

V průběhu plnění veřejné zakázky může zadavatel požadovat dodávku zboží, které není
specifikováno v příloze č. 5 zadávací dokumentace, dodavatelé budou na toto v rámci poptávky
upozorněni.

Veškeré podmínky plnění této zakázky jsou obsaženy v návrhu rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 4
zadávací dokumentace. Konkrétní rozsah plnění bude zadavatelem vždy specifikován v jednotlivých výzvách
k podání nabídek (viz níže).
Předpokládaná hodnota této zakázky činí 5 600 000 Kč bez DPH.
3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh potřebných ke zpracování nabídky bude bezplatně poskytnuta
účastníkům na základě písemné nebo elektronické žádosti o zadávací dokumentaci adresované kontaktní
osobě pověřené činnostmi zadavatele na adresu VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno nebo na email
zadavacirizeni@viaconsult.cz.
Zadávací dokumentace je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
4. Lhůta a způsob podání nabídek vč. informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:
Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech
v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele – VIA Consult a.s. a.s.,
Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, Provozovna Hotel Steel, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro
podávání nabídek, tj. do 20. 3. 2017 do 9:00 hod.
Účastník je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku),
která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami
s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Dodávka tonerů“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené
nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Nabídky budou podány v českém jazyce.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

5.1

Základní způsobilost

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz vzorová příloha zadávací dokumentace).
Profesní způsobilost

5.2

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku,
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Technická kvalifikace

5.3

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
a) Seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Dodavatel splňuje předmětný kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede:


Minimálně dvě zakázky obdobného charakteru, jako je předmět tohoto zadávacího řízení – tj.
dodávky tonerů pro tiskárny a kopírky v minimální výši každé z nich 750 000 Kč bez DPH za
celkové roční plnění.

POZN.: Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude
účastník (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele
zakázky, musí být součást seznamu referencí také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako
referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující se
k předmětu reference.

Další požadavky na prokázání kvalifikace

5.4

Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77
odst. 1 zákona požadované zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1 zákona.
Dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (viz vzorová příloha
zadávací dokumentace),

-

profesní způsobilost poddodavatele prokáže účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku
poddodavatele (je-li poddodavatel v obchodním rejstříku zapsán).

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy bude vybraný dodavatel v souladu s § 86 odst. 3 zákona vyzván k předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly dodavatelem předloženy.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník zadávacího
řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
6. Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle nejnižší
nabídkové ceny (váha 100 %). Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená
v položkovém rozpočtu (viz „Způsob zpracování nabídkové ceny“).
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

V Brně dne 2. 3. 2017

________________________
Mgr. Milan Konečný
VIA Consult a.s.
zástupce zadavatele

