Č.j.: MV-71842-4/VZ-2011
Počet listů: 13
Přílohy: 3/32

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064, DIČ: CZ00007064
zastoupená Zdeňkem Kroupou, ředitelem odboru programového financování,
centrálním zadavatelem
zadává veřejnou zakázku
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a), ve smyslu ustanovení § 11, § 89 a § 92
a souvisejících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
s názvem

„Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových
zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok
2012“
OBSAH:
A) Název, sídlo a spojení centrálního zadavatele
B) Předmět plnění a popis veřejné zakázky
C) Místo a doba pro podávání nabídek
D) Zadávací lhůta
E) Místo a datum otevírání obálek s nabídkami
F) Termín a místa plnění, dodací podmínky
G) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
H) Technické podmínky
I) Platební podmínky
J) Záruční podmínky
K) Sankce
L) Způsob hodnocení nabídek
M) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
N) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
O) Vyhrazená práva centrálního zadavatele
P) Zveřejňování
Q) Přílohy zadávací dokumentace

Schválil:……………………
Zdeněk Kroupa
centrální zadavatel

1

A) Název, sídlo a spojení centrálního zadavatele
Zadavatel ve smyslu zákona: Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon“)
Právní forma:
Organizační složka státu
Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ:
00007064
DIČ:
CZ00007064
Zastoupená Zdeňkem Kroupou - centrálním zadavatelem
Tel.:
+420 974 849 800
Fax.:
+420 974 849 273
Kontaktní údaje: Ministerstvo vnitra – odbor veřejných zakázek a centrálních
nákupů, oddělení přípravy a organizace veřejných zakázek, náměstí Hrdinů
1643/3, 140 21 Praha 4
tel.:
+420 974 816 722
fax.:
+420 974 816 849
vezakoez@mvcr.cz
e-mail:

B) Předmět plnění a popis veřejné zakázky (dále jen „VZ“)
Předmět plnění VZ
Předmětem plnění je nájem multifunkčních tiskových zařízení včetně zajištění
veškerých služeb s tím souvisejících v rozsahu specifikovaném touto zadávací
dokumentací (dále jen ZD) pro potřeby jednotlivých veřejných zadavatelů uvedených
v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden
v příloze č. 3 rámcové smlouvy – cenové tabulky.
Technická specifikace
Technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 rámcové smlouvy
Popis veřejné zakázky
Cílem této nadlimitní veřejné zakázky je uzavřít mezi centrálním zadavatelem
Ministerstva vnitra (dále jen MV) a vybranými uchazeči rámcovou nájemní smlouvu
(dále jen „rámcová smlouva“ nebo „RS“). Následně na základě uzavřené rámcové
smlouvy uzavírat postupně mezi veřejnými zadavateli resortu MV a vybranými
uchazeči – účastníky rámcové smlouvy – nájemní smlouvy, a to až do výše
předpokládaného finančního objemu 16 mil. Kč bez DPH za 60 měsíců pronájmu
předmětu plnění.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo v případě snížení finančních prostředků
přidělených na předmět plnění snížit předpokládaný celkový objem plnění.
Jak vyplývá z Oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno v Informačním systému
veřejných zakázek (IS VZ US), bude zadávací řízení u této VZ probíhat ve dvou
etapách:
1. V první etapě je cílem centrálního zadavatele formou otevřeného řízení podle
§ 21 odst. 1 písm. a) zákona vybrat v souladu s § 90 zákona čtyři uchazeče, jejichž
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nabídky vyhoví posouzení a nejlépe splní hodnotící kritérium stanovené touto ZD.
S vybranými uchazeči uzavře centrální zadavatel na základě § 82 a § 89 zákona
rámcovou smlouvu.
2. Ve druhé etapě budou veřejní zadavatelé z resortu MV, se kterými má centrální
zadavatel ve smyslu ustanovení § 3 odst.1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou
smlouvu, vyzývat písemně v souladu s ustanovením § 92 odst. 2 písm. a) zákona
k předložení návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu, vždy toho účastníka Rámcové
smlouvy, který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí.
Odmítne-li tento uchazeč návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel uchazeče, který se
při uzavírání Rámcové smlouvy umístil další v pořadí. Obdobným způsobem
postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva o pronájmu
nebo kdy návrh odmítne předložit uchazeč, který se při uzavírání Rámcové smlouvy
umístil poslední v pořadí. Veřejní zadavatelé MV budou uvedeným způsobem dle
potřeby vyzývat průběžně uchazeče až do výše předpokládaného objemu předmětu
této veřejné zakázky definované v této ZD a v Rámcové smlouvě, jejíž návrh je
uveden v příloze č. 1 této ZD, a to po celou dobu účinnosti Rámcové smlouvy.
CPV: 79521000-2
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 16 mil. Kč

C) Místo a doba pro podávání nabídek
Nabídku je možné podat elektronicky nebo v listinné podobě.
Lhůta pro podání nabídek centrálnímu zadavateli končí dne 26. října 2011
v 11:30 hodin.
Požadavky a podmínky na podání nabídky elektronickými prostředky jsou
uvedeny v příloze č. 2 ZD.
Nabídku v listinné podobě může uchazeč podat doporučeně poštou na adresu:
Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, oddělení
přípravy a organizace veřejných zakázek, PSČ 140 21 Praha 4 nebo osobně
do 26. října 2011 včetně, na adrese Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, 140
21 Praha 4, v pracovních dnech od 8:00 do 11:30 hodin (tel. z vrátnice 816 299),
Podatelna, číslo dveří 7 v přízemí budovy CENTROTEXU.
Okamžikem doručení nabídky se rozumí okamžik jeho převzetí podatelnou
centrálního zadavatele na uvedené kontaktní adrese.
Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí
zásilky podatelnou zadavatele (den a hodina převzetí obálky s nabídkou).
Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude
otevřena ani hodnocena a bude archivována u centrálního zadavatele.

Při zaslání nabídky poštou požaduje centrální zadavatel uložení nabídky ve dvou
obálkách: vnitřní – opatřená náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona a
vnější – opatřené náležitostmi pro poštovní styk.
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Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek. Listinná nabídka bude zřetelně
označena nápisem:
„NEOTEVÍRAT-Veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky „Rámcová smlouva
na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a
multifunkční tiskárny) pro rok 2012“ č.j. : MV-71842/VZ-2011, na které musí být
současně uvedená adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6
zákona.
Při osobním podání požaduje centrální zadavatel podat nabídku v obálce
opatřené náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona.
Centrální zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro hodnocení podaných nabídek
bude použita elektronická aukce. Uchazeče, kteří nebudou po posouzení a
předběžném hodnocení nabídek vyloučeni, centrální zadavatel vyzve elektronickými
prostředky (datovou schránkou) k podání nových aukčních hodnot do elektronické
aukce.
Uchazečům, kteří podali nabídku v listinné podobě budou v elektronickém nástroji
doplněny výchozí aukční hodnoty u jednotlivých položek veřejné zakázky dle jejich
nabídky, která byla předběžně hodnocena (§ 97 odst. 5 zákona).
Uchazečům, kteří podali nabídku elektronicky, budou výchozí nabídkové ceny do
aukce nástrojem přeneseny.
Vzhledem k výše uvedenému centrální zadavatel doporučuje elektronické
podání nabídek.
D) Zadávací lhůta
Centrální zadavatel stanovil v souladu s § 43 odst. 1 zákona zadávací lhůtu
do 31. 3. 2012.

E) Otevírání nabídek :
Otevírání nabídek podaných v listinné podobě proběhne 1. listopadu 2011
v souladu s § 71 odst. 7 zákona bez přítomnosti uchazečů.
Otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky proběhne v souladu s § 72
odst. 1 zákona.

F) Doba, termín a místa plnění, dodací podmínky
1. Platnost a účinnost rámcové smlouvy je do 31. prosince 2012.
2. Doba plnění veřejné zakázky je 60 měsíců od uzavření jednotlivých smluv o
nájmu s vybranými uchazeči.
3. Termín zahájení plnění pro jednotlivé dodávky na základě uzavřených
nájemních smluv je do 21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o nájmu
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4. Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivá pracoviště veřejných zadavatelů
na území České republiky uvedená v příloze č. 1 této rámcové smlouvy.
Konkrétní adresy míst plnění budou uvedeny v jednotlivých smlouvách o
pronájmu.

G) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Centrální zadavatel požaduje od uchazečů předložením kopií dokumentů splnění
následujících požadavků na kvalifikaci:
1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 a 2 zákona:
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, 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; 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 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; 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 v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 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,
e) který není v likvidaci,
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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,
i) 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
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10%.
(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
odstavce 1 předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [odstavec 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až l)].
2. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 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.
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 odst. 1 písm. a)
a c) a odst. 2 zákona
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel, který:
a) předloží kopii pojistné smlouvy nebo jiného odpovídajícího dokladu, jehož
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě;
minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě se požaduje 5 milionů Kč; centrální zadavatel požaduje, aby
tato smlouva byla v době podání nabídky platná a účinná, a současně se uchazeč
v nabídce zaváže formou čestného prohlášení k platnosti pojistné smlouvy po
celou dobu účinnosti rámcové smlouvy;
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b) předloží čestné prohlášení o obratu dosaženém dodavatelem služby s
ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období; jestliže
dodavatel služby vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k
předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti;
minimální výše obratu v každém účetním období (rok 2008, 2009, 2010) se požaduje
10 milionů Kč včetně DPH.
4. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) a § 56 odst. 4
zákona
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží:
a) seznam 3 významných zakázek na službu pronájmu nebo dodávek včetně
zajištění servisu multifunkčních tiskových zařízení poskytnutých v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu (finanční objem) a doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle
bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Za významné zakázky na službu pronájmu nebo dodávek včetně zajištění servisu
multifunkčních tiskových zařízení centrální zadavatel považuje obdobné zakázky,
které se vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky, kdy minimální finanční
objem každé zakázky byl vyšší než 500 tis. Kč včetně DPH. Celkový finanční objem
všech 3 významných zakázek musí být vyšší než 2 miliony Kč s DPH.
b) kopii platného certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých
technických norem akreditovanou osobou, vystaveného na uchazeče pro obor
vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Centrální zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie. Centrální zadavatel uzná rovněž
jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
5. Pravost, stáří a jazyk dokladů (dle § 57a § 51 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb.)
Nestanoví-li zákon č. 137/2006 Sb. jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
Centrální zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy s vybranými
uchazeči předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění
kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
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Dodavatelé zapsaní do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, mohou prokázat
splnění kvalifikace Výpisem ze seznamu (§ 127 zákona), který nahrazuje prokázání
splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1;
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
požadavky centrálního zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Centrální zadavatel přijme výpis
ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, není tento výpis starší než 3 měsíce.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v
původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě,
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel
se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

H) Technické podmínky
Centrální zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky splňoval parametry
uvedené v příloze č. 2 RS, a dále splňoval tyto podmínky:
a) délka pronájmu 60 měsíců;
b) cena za pronájem zahrnuje:
o pronájem zařízení,
o dopravu a instalaci zařízení,
o připojení k datové síti dle požadavků provozních techniků nájemců a
zprovoznění skenerů,
o zaškolení obsluhy,
o pojištění zařízení
o odvoz prázdných tonerů,
c)

cena za kopii zahrnuje:
o zhotovení jednostranné kopie A4,
o dodávky veškerého spotřebního materiálu doporučeného výrobcem
(vyjma xerografického papíru) a náhradních dílů nutných pro provoz
zařízení včetně dopravného tak, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá
funkčnost,
o veškerý servis a pravidelnou údržbu (stanovenou výrobcem zařízení)
zajišťující nepřetržitou funkčnost zařízení včetně dopravného,

d)

v případě poruchy zařízení nebo jeho nefunkčnosti nástup technika k odstranění
závady zařízení do 6 hodin od nahlášení na dispečink uchazeče (faxem, emailem nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od 8.00 – 20.00
hod.),
instalaci jiného zařízení stejných parametrů nejpozději následující den po
uplynutí lhůty 24 hodin od nahlášení závady na stávajícím zařízení
na

e)
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f)

g)

h)

i)

j)

dispečink uchazeče, pokud nebude stávající zařízení ve lhůtě
24 hodin
od nahlášení závady na dispečink uchazeče zprovozněno (faxem, e-mailem
nebo telefonem, čas se počítá v pracovní dny v době od 00.00 – 24.00 hod.);
vyúčtování bude prováděno měsíčně, bude se skládat z částky za pronájem
stroje za měsíc a z částky za provedené kopie; ostatní platební podmínky
viz. čl. I) ZD,
nabízená zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů; způsob prokázání: uchazeč předloží v nabídce
prohlášení o shodě,
nabízená zařízení musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003, o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (RoHS Direktive),
transponované zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; způsob prokázání: uchazeč
předloží v nabídce čestné prohlášení o souladu výrobku s výše uvedeným
zákonem/směrnicí (RoHS Compliant),
nabízená zařízení musí splňovat normy pro energetický výkon ENERGY STAR
stanovené rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES; způsob prokázání:
uchazeč předloží v nabídce doklad nebo jakýkoli jiný vhodný důkaz
potvrzující splnění normy ENERGY STAR (např. technická dokumentace
výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu).
Pronajímatel je povinen při plnění předmětu této veřejné zakázky postupovat ve
smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech), ve znění pozdějších předpisů, tzn. že zajistí zpětný odběr obalů
z dodávaného zboží.

I) Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.

J) Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.

K) Sankce
Sankce jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, který tvoří přílohu
č. 1 této Zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.

L) Způsob hodnocení nabídek
a) Předložené nabídky budou ve smyslu § 76 § 97 zákona posouzeny z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků centrálního zadavatele, které jsou
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uvedeny v této ZD. Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, budou
vyřazeny.
b) Základní kritérium hodnocení je podle § 78 odst. 1 písm. a) zákona, ekonomická
výhodnost nabídky.
Dílčím hodnotícím kritériem bude:
1. Cena za pronájem 174 ks zařízení

váha 60%

2. Provozní náklady
2.1 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB15-A4

váha 4 %

2.2 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB25-A3

váha 4 %

2.3 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB25S-A3

váha 4 %

2.4 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB40-A3

váha 4 %

2.5 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB40S-A3

váha 4 %

2.6 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB60S-A3

váha 4 %

2.7 cena za ČB kopii A4 pro zařízení B20-A3

váha 4 %

2.8 cena za ČB kopii A4 pro zařízení B40S-A3

váha 4 %

2.9 cena za barevnou kopii A4 pro zařízení B20-A3

váha 4 %

2.10 cena za barevnou kopii A4 pro zařízení B40S-A3

váha 4 %

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise vzorec:
Celkový počet bodů = (váha ceny za pronájem 174 ks zařízení (v %) * (nejnižší
nabídková cena za pronájem 174 ks zařízení / cena hodnocené nabídky za
pronájem 174 ks zařízení) + (nejnižší nabídková cena kopie 2.1 / cena kopie 2.1
hodnocené nabídky) * váha kopie 2.1 (v %))
+ postupně 2.2, 2.3, 2.4 až
(nejnižší nabídková cena kopie 2.10 / cena kopie 2.10 hodnocené nabídky) * váha
kopie 2.10 (v %))
Na základě součtu dosažených bodů za dílčí kritéria stanoví komise , v souladu s
§ 79, odst. 1, pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
c) Pro hodnocení nabídek využije centrální zadavatel elektronickou aukci (§ 96
zákona). Elektronickou aukcí budou podle uvedeného kritéria hodnoceny
nabídky, které splní všechny zákonné požadavky a podmínky a zároveň splní
požadavky centrálního zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
d) Podmínky a postup při elektronické aukci je uveden v příloze č. 3. ZD
e) Na základě sestaveného pořadí hodnotící komise doporučí centrálnímu
zadavateli uzavřít s prvními čtyřmi vybranými uchazeči rámcovou smlouvu podle
§ 82 a § 89 zákona.
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M) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
a) V případě, že uchazeč podává nabídku elektronicky, postupuje při zpracování
nabídkové ceny dle pokynů uvedených v příloze č. 2 ZD.
b) Pokud uchazeč podává nabídku v listinné podobě, zpracuje nabídkovou cenu za
jednotlivé položky do cenových tabulek, které jsou přílohou č. 3 RS.
c) Uchazeč uvede nabídkovou cenu za měsíční pronájem a cenu za 60 měsíců
pronájmu u každého požadovaného zařízení, a dále uvede cenu za jednu kopii u
každého zařízení, kterou bude účtovat uchazeč veřejnému zadavateli za služby
uvedené v čl. H písm. c). Nabídkové ceny budou uvedeny v Kč bez DPH s
vyčíslením výše DPH v Kč i procentuelně a s DPH.
d) Uchazeč u cen provede zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
e) Nabídková cena musí být stanovena vždy jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.
f) Vyplněné cenové tabulky musí být součástí nabídky (pouze pokud je podávána
v listinné podobě) a budou přílohou rámcové smlouvy uzavřené s vybranými
uchazeči. Aktualizované cenové tabulky o výsledné ceny dle aukce se stanou
nedílnou přílohou rámcové smlouvy uzavřené s vybranými uchazeči.

N) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
a) Centrální zadavatel požaduje, aby uchazeč jako součást nabídky dodal
vyplněné tabulky podle přílohy č. 2 RS, ve kterých uvede název, specifikaci a
parametry multifunkčních tiskových zařízení; parametry nabízených multifunkčních
tiskových zařízení musí splňovat nebo převyšovat předepsané minimální
požadavky uvedené v příloze č. 2 RS; v případě nesplnění tohoto požadavku bude
centrální zadavatel hodnotit předloženou nabídku jako nevyhovující a uchazeč
bude vyloučen ze zadávacího řízení.
b) Centrální zadavatel požaduje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil
seznam poboček (formou čestného prohlášení), jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, s uvedením regionální působnosti, které zajistí působnost po
celém území ČR Pokud uchazeč zamýšlí pro plnění veřejné zakázky využít
subdodavatelů, předloží smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí s těmito
subdodavateli na plnění předmětu této veřejné zakázky.
c) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
d) Předložená nabídka musí být vypracována výhradně v českém jazyce včetně
všech příloh a dokumentů (kromě dokladů o kvalifikaci vyhotovených ve
slovenském jazyce, článek G bod 5. této Zadávací dokumentace). Pokud některý
z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze
v jiném jazyce než českém (slovenském), předloží v nabídce úřední překlad tohoto
dokumentu do českého jazyka nebo jeho úředně ověřenou kopii.
e) Pokud bude uchazeč podávat nabídku v listinné podobě, požaduje centrální
zadavatel předložit 1 (jeden) originál a 2 (dvě) kopie nabídky.
f) Centrální zadavatel doporučuje, aby:
všechny strany nabídky včetně příloh, kromě úředně ověřených dokladů a jejich
originálů, byly číslovány; číslování může být buď průběžné, nebo ve vzestupně
očíslovaných jednotlivých kapitolách samostatné;
g) Nabídka musí obsahovat:
- základní údaje o uchazeči:
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• obchodní firma,
• právní forma,
• sídlo, korespondenční adresa,
• IČ, DIČ,
• číslo bankovního účtu,
• statutární zástupce uchazeče,
• zástupci oprávnění jednat jménem uchazeče,
• telefonní, e-mailové a faxové spojení,
- obsah nabídky s očíslováním stránek,
- prokázání kvalifikačních předpokladů,
náležitosti podle § 68 odst. 2 zákona – tj. návrh rámcové smlouvy uchazeč doloží doplněný závazný text Rámcové Smlouvy. Návrh Rámcové
Smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Závazný text Rámcové Smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje
označené v návrhu
Rámcové Smlouvy či požadované Zadávací
dokumentací. Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu
návrhu Rámcové smlouvy považuje Centrální zadavatel za nedodržení
podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Zadavatel si
vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy dále jednat a vyžadovat její
upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných
podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

O) Vyhrazená práva centrálního zadavatele
a) Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s Návrhem rámcové smlouvy,
uvedené v příloze č. 1 ZD, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a
jeho text je pro uchazeče závazný.
b) Centrální zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
c) Na základě § 49 zákona je uchazeč oprávněn po centrálním zadavateli požadovat
písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Případné požadavky na
dodatečné informace zasílejte na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor veřejných
zakázek a centrálních nákupů, oddělení přípravy a organizace veřejných zakázek,
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; fax 974 816 849.
d) Centrální zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazečů. Tyto informace budou
zveřejněny na všech místech, kdy byla zveřejněna tato zadávací dokumentace.
P) Zveřejňování
Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že centrální zadavatel poté, co bude
uzavřena smlouva s vybranými uchazeči, kteří podali nejvhodnější nabídku, nebo
poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách
www.mvcr.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou
mimo jiné i identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku, a informace
o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
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Q) Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součást ZD tvoří:
příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3

Návrh Rámcové nájemní smlouvy
Požadavky a podmínky na podání nabídky
elektronickými prostředky
Podmínky a postup při elektronické aukci -
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27 listů
2 listy
3 listy

