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Zadávac í doku men tace
(dále jen ZD)

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 § 11, 89 a 92 (Rámcová smlouva)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),
s názvem

„Rámcová smlouva na dodávky záznamových a paměťových médií
pro rok 2012“
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A) Název, sídlo a spojení centrálního zadavatele
Česká republika-Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, zastoupená
Kroupou – centrálním zadavatelem,

Zdeňkem

Se sídlem: Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34 Praha 7
tel.:
+420 974 849 800,
fax:
+420 974 849 273,
e-mail:
zdenek.kroupa@mvcr.cz
Kontaktní údaje: Ministerstvo vnitra – odbor veřejných zakázek a centrálních
nákupů, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,
tel.:
+420 974 816 722,
fax:
+420 974 816 849,
e-mail:
vezakoez@mvcr.cz
B) Předmět plnění a popis veřejné zakázky (VZ)
a) Předmět plnění VZ
Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky paměťových a záznamových
medii v roce 2012, specifikované v příloze č. 2 Rámcové smlouvy.
Klasifikace předmětu VZ dle CPV: 30234000-8 – Média pro ukládání dat
b) Popis veřejné zakázky
Cílem této nadlimitní VZ je uzavřít mezi centrálním zadavatelem Ministerstva
vnitra a čtyřmi vybranými dodavateli Rámcovou smlouvu na dodávky
předmětu VZ dle písm. a) tohoto článku ZD, až do výše předpokládaného
finančního objemu 11 360 000 Kč s DPH (9 465 889 Kč bez DPH).
Předpokládaný objem:
Označení záznamových a paměťových medii dle přílohy č. 2 návrhu Rámcové smlouvy

Název

Množství

BD-R
BD-R DL
BD-RE
BD-RE DL
CD-R
CD-RW (rychlost 16-24x)
DVD-R (rychlost 16x)
DVD-RW (rychlost 6x)
Memory Stick micro, 16 GB
Memory Stick micro, 4 GB
Memory Stick micro, 8 GB
Memory Stick Pro DUO, 16 GB
Memory Stick Pro DUO, 8 GB
Micro Secure Digital (TransFlash), 16 GB
Micro Secure Digital (TransFlash), 2 GB
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1750
6420
1575
1270
384300
29980
287250
25220
120
80
120
120
190
288
250

Micro Secure Digital (TransFlash), 4 GB
Mini Secure Digital, 2 GB
Mini Secure Digital, 4 GB
Pošetka foliová průhledná
Secure Digital, 16 GB
Secure Digital, 32 GB
Secure Digital, 4 GB
Secure Digital, 8 GB
USB Flash, 16 GB
USB Flash, 16 GB (AES)
USB Flash, 2 GB
USB Flash, 32 GB
USB Flash, 32 GB (AES)
USB Flash, 4 GB
USB Flash, 8 GB
USB Flash, 8 GB (AES)

473
50
84
148810
606
279
260
163
761
49
180
426
62
1061
940
68

Zadávací řízení u této VZ bude probíhat ve dvou etapách.
V první etapě centrální zadavatel formou „otevřeného řízení“ dle § 21 odst.
(1) písm. a) zákona vybere z dodavatelů o tuto VZ v souladu s ustanovením §
90 zákona čtyři dodavatele, jejichž nabídky vyhoví posouzení a nejlépe splní
stanovené hodnotící kriterium dle čl. K) této ZD.
Ve druhé etapě budou veřejní zadavatelé z resortu MV (viz příloha č.1
návrhu Rámcové smlouvy), se kterými má centrální zadavatel ve smyslu
ustanovení § 3 odst. (1) zákona uzavřenou písemnou smlouvu, vyzývat
písemně v souladu s ustanovením § 92 odst. 2 písm. a) zákona k předložení
návrhu na uzavření kupní smlouvy vždy toho účastníka Rámcové smlouvy,
který se při uzavírání Rámcové smlouvy umístnil jako první v pořadí. Odmítneli tento dodavatel návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel dodavatele, který se
při uzavírání Rámcové smlouvy umístnil další v pořadí. Obdobným způsobem
postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena kupní smlouva
nebo kdy návrh odmítne předložit dodavatel, který se při uzavírání Rámcové
smlouvy umístnil poslední v pořadí. Veřejní zadavatelé MV budou uvedeným
způsobem dle potřeby vyzývat průběžně 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.
C) Podání nabídek
Nabídku je možné podat elektronicky nebo v listinné podobě ve lhůtě do 21.
listopadu 2011 do 11:00 hodin.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky elektronickým nástrojem Softender
jsou uvedeny v příloze č. 3 ZD.
Nabídku v listinné formě může dodavatel podat doporučeně poštou na adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, oddělení přípravy
a organizace veřejných zakázek, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, nebo
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osobně do 21. listopadu 2011 11:00 hod., na adrese Ministerstvo vnitra ČR,
náměstí Hrdinů 1634/3 (budova Centrotex), 140 21 Praha 4, centrální podatelna,
číslo dveří 7 – přízemí budovy CENTROTEXU. Podání nabídky je možné v pracovní
dny vždy, nejvhodněji v době od 10:30 do 11:30 hod., (telefon z vrátnice 816 299).
Při osobním podání nabídky se okamžikem doručení nabídky rozumí okamžik jejího
převzetí podatelnou centrálního zadavatele na uvedené kontaktní adrese.
Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky
centrálním zadavatelem (den, případně 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.
Nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude zřetelně
označena nápisem:
„NEOTEVÍRAT-Veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky „Rámcová
smlouva na dodávky záznamových a paměťových médií pro rok 2012“, č.j. :
MV- 75669/VZ-2011, Na obálce musí být současně uvedená adresa, na níž je možné
zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
Centrální zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro hodnocení podaných nabídek
bude použita elektronická aukce. Za dodavatele, kteří nebudou po posouzení a
předběžném hodnocení nabídek vyloučeni, centrální zadavatel zadá aukční hodnoty
do elektronické aukce (tzn. nacení v elektronickém nástroji jednotlivé položky veřejné
zakázky, kdy výchozím stavem budou ceny, které budou uvedeny v předložených
nabídkách dodavatele, které byly předběžně hodnoceny). Dodavatelům, kteří podali
nabídku elektronicky, budou výchozí nabídkové ceny do aukce nástrojem
automaticky přeneseny.
Vzhledem k uvedenému zadavatel doporučuje
elektronické podání nabídek.
D) Zadávací lhůta
Centrální zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 43 zákona zadávací lhůtu
do 29. února 2012.
E) Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne v termínu 23. listopadu 2011 v 09:00 hod.
v souladu s § 71 odst. 7 zákona bez přítomnosti dodavatelů.
F) Termín a místa plnění
a) Termín plnění
Rámcová smlouva se uzavírá od doby uzavření Rámcové smlouvy
(předpoklad zadavatele od 1.1. 2012) do 31. prosince 2012. Plnění dodávek
zboží požaduje centrální zadavatel od rámcových dodavatelů nejpozději do 30
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dnů od podpisu kupní smlouvy s veřejným zadavatelem podle přílohy č. 1
návrhu Rámcové smlouvy.
b) Místa plnění
Místa plnění předmětu VZ budou specifikována v kupních smlouvách s
příslušnými veřejnými zadavateli uvedenými v příloze č.1 návrhu Rámcové
smlouvy.
G) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Centrální zadavatel požaduje od dodavatelů předložením kopií dokumentů splnění
následujících požadavků na kvalifikaci:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 v souvislosti s § 52 a § 57
zákona předložením:
výpisu z evidence Rejstříku trestů /odst. 1 písm. a) a b)/
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení /odst. 1 písm. f)/
• potvrzení příslušného orgánu či instituce /odst. 1 písm. h)/
• čestného prohlášení /odst. 1 písm. c) až e) a g), i) a l)/
b) profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona
předložením:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55, odst. 1
písm. a) zákona požaduje centrální zadavatel předložením:
•
•

•

•

kopie pojistné smlouvy, nebo jiného odpovídajícího dokladu (např. smlouvy
o smlouvě budoucí), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu,
způsobenou dodavatelem třetí osobě, s výší pojistného plnění minimálně
100 000 Kč.

d) v rámci technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona požaduje
centrální zadavatel předložení:
•

ve smyslu § 56 odst. 4 zákona kopie certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN 9001. Tento doklad musí být vystaven akreditovanou osobou na
dodavatele.

Dodavatelé zapsaní do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „výpis ze
seznamu“)“ mohou prokázat splnění kvalifikace „Výpisem ze seznamu“
(§127 zákona), který nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a 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.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
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obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Centrální zadavatel požaduje před uzavřením Rámcové smlouvy s vybranými
dodavateli předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění
kvalifikace.
H) Záruční a servisní podmínky
Servisní a záruční podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Rámcové smlouvy,
který tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
I) Obchodní a 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) Sankce a pokuty
Sankce a pokuty jsou uvedeny v závazném návrhu Rámcové smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
K) Způsob hodnocení nabídek
a) V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona je jediným
hodnotícím kriteriem nejnižší celková nabídková cena předmětu plnění
bez DPH.
b) Předložené nabídky budou ve smyslu § 76 zákona posouzeny z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, které jsou
uvedeny v této ZD. Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, budou
vyřazeny.
c) 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.
Podmínky a postup při elektronické aukci jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD.
d) Na základě sestaveného pořadí hodnotící komise doporučí zadavateli
uzavřít se čtyřmi vybranými dodavateli ve smyslu hodnocení podle tohoto
článku v souladu s ustanovením § 82 a § 89 zákona „Rámcovou smlouvu“.
L) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
a) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky elektronickým nástrojem
Softender jsou uvedeny v příloze č. 3 ZD a informace o elektronické aukci v
příloze č. 2 ZD. Aukce bude prováděna na všech položkách.
b) V elektronickém podání nabídek dodavatel uvede v elektronickém nástroji
Softender, nabídkovou cenu dílčích položek nabídky bez DPH. Cena s DPH je
systémem automaticky vypočítaná s 20% DPH. V listinném podání nabídek
musí dodavatel vyplnit přílohu č. 3, návrhu Rámcové smlouvy. Dodavatel u
cen provede zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
c) Značku a typ nabízeného zařízení uvede dodavatel v příloze č. 3, návrhu
Rámcové smlouvy.
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d) Celková nabídková cena je systémem Softender automaticky vypočítaná dle
požadovaného počtu kusů.
e) Předložená nabídka musí být vypracována výhradně v českém jazyce včetně
všech příloh a dokumentů. Pokud některý z požadovaných dokumentů nebo
jejich kopii má dodavatel k dispozici pouze v jazyce jiném než českém,
předloží v nabídce úřední překlad tohoto dokumentu do českého jazyka.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
f) Pokud bude dodavatel podávat nabídku v listinné podobě, centrální zadavatel
požaduje předložit nabídku v originále a ve 2 (dvou) kopiích. Originální výtisk
bude zřetelně označen slovem ORIGINÁL a bude v něm zřetelně uveden
celkový počet jeho listů/stran.
g) Centrální zadavatel doporučuje při nabídkách v listinné podobě, aby všechny
strany nabídky, kromě úředně ověřených dokladů a jejich originálů, byly
číslovány. Číslování může být buď průběžné, nebo ve vzestupně očíslovaných
jednotlivých kapitolách samostatné a každý výtisk nabídky byl pevně spojen a
zabezpečen (např. vyvázat) tak, aby nebylo možné jakoukoliv část nabídky
bez poškození oddělit.
h) Dodavatel je povinen v nabídce předložit podepsaný návrh Rámcové smlouvy.
Centrální zadavatel si vyhrazuje právo dodavatelem předložený návrh
Rámcové smlouvy po vzájemné dohodě upřesnit v těch částech, které
nevedou ke změně zadávacích podmínek veřejné zakázky.
i) Originál nabídky musí obsahovat:
- Základní údaje o dodavateli:
•
obchodní firma,
•
sídlo, IČ, DIČ,
•
číslo účtu,
•
statutární zástupce dodavatele,
•
zástupci, oprávnění jednat jménem dodavatele,
•
telefonní, emailové a faxové spojení,
- obsah nabídky (v listinném podání nabídky),
- prokázání kvalifikačních předpokladů,
- náležitosti podle § 68 odst. 2 zákona – tj. návrh Rámcové smlouvy.
Dodavatel doloží doplněný závazný text Rámcové smlouvy. Návrh
Rámcové smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele. Závazný text Rámcové smlouvy dodavatel 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.
- centrální zadavatel požaduje, aby dodavatel při listinném podání jako
součást nabídky dodal vyplněnou tabulku v příloze č. 3, návrhu Rámcové
smlouvy, kde budou doplněny jednotkové ceny, celková nabídková cena a
konkrétní názvy předmětu VZ (parametry nabízených paměťových medií
musí splňovat nebo převyšovat předepsané minimální požadavky);
v případě nesplnění tohoto požadavku bude centrální zadavatel hodnotit
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předloženou nabídku jako nevyhovující a dodavatel bude vyloučen ze
soutěže,
- variantní řešení centrální zadavatel nepřipouští.
M) Ostatní požadavky centrálního zadavatele na plnění veřejné zakázky
a) Bude-li součástí dodávky záznamových a paměťových medi í SW, požaduje
centrální zadavatel, aby dodavatel předložil prohlášení, že v období na které se
zakázka vztahuje je oprávněn poskytnout programové vybavení dodávaných
prostředků, případně že je držitelem autorských práv a je oprávněn nabídku
předložit a zboží dodat,
b) podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že centrální zadavatel poté, co bude
uzavřena Rámcová smlouva s vybranými dodavateli, 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 dodavatelů, kteří podali nabídku, a
informace o nabídkových cenách těchto dodavatelů a vyslovuje s výše uvedeným
souhlas.
N) Seznam příloh ZD
Příloha

Název

Počet listů

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Návrh Rámcové smlouvy
Informace o elektronické aukci
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
elektronickým nástrojem Softender

15 listů
3 list

Příloha č. 3

1 listy

Schválil:
za centrálního zadavatele
Zdeněk Kroupa

ředitel odboru programového financování
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