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"Dodávky kancelářských potřeb pro statutární město Zlín"

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Preambule
Tato výzva k podání nabídek je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Práva a povinnosti
dodavatelů i zadavatele v této výzvě k podání nabídek neuvedené se řídí zákonem.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel
před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené
v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat
zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v
jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení.
Kde je v této výzvě k podání nabídek uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi
zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.
1. Informace o zadavateli a zadávacím řízení
1.1 Základní údaje
Zadavatel:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupený:
Pověřen úkony v zadávacím řízení:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Odpovědný odbor:
Bankovní spojení SMZ:
Číslo účtu:

statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
obec
MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
Ondřej Běták, náměstek primátora
00283924
CZ00283924
Odbor vnitřní správy
Česká spořitelna, a. s.
3048982/0800

Zadávací podmínky zpracovaly:

Mgr. Pavla Čuprová, Odbor právní
Jitka Křížková, Odbor vnitřní správy

1.2 Oprávněný zástupce zadavatele
Osobou pověřenou realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích
podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy s účastníkem,
jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je Ondřej Běták, náměstek primátora.
Osobou pověřenou dalšími úkony v zadávacím řízení je na základě interního předpisu zadavatele
Mgr. Pavla Čuprová, Odbor právní.
1.3 Kontaktní osoby
Ve věcech technických a organizačních:
Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy
Telefon: +420 577 630 400
E-mail: jirijelinek@zlin.eu
Jitka Křížková, Odbor vnitřní správy
Telefon: +420 577 630 402
E-mail: jitkakrizkova@zlin.eu
Ve věcech právních a dodatečných informací:
Mgr. Pavla Čuprová, Odbor právní, odd. veřejných zakázek
Telefon: +420 577 630 252
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E-mail: pavlacuprova@zlin.eu
1.4 Údaje o zadávacím řízení
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Limit veřejné zakázky:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
veřejná zakázka na dodávky
podlimitní

Cílem tohoto zadávacího řízení je v souladu s § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s
jedním dodavatelem na dodávky kancelářských potřeb na období 48 měsíců podle potřeb zadavatele.
Výzva k podání nabídek včetně všech příloh bude v elektronické podobě po celou dobu trvání lhůty
pro podání nabídek uveřejněna v plném znění na profilu statutárního města Zlína jako zadavatele,
odkaz: https://www.tenderarena.cz/profily/Zlin.
2. Předmět veřejné zakázky
2.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění rámcové dohody jsou dodávky kancelářských potřeb pro 25 odborů a
samostatných oddělení statutárního města Zlín a Městskou policii Zlín, za podmínek stanovených
závazným návrhem rámcové dohody, který je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek, v rozsahu
specifikovaném zadávací dokumentací, podle individuálních aktuálních potřeb zadavatele a podle
jednotlivých výzev k poskytnutí plnění, resp. objednávek.
Množství uvedené v zadávací dokumentaci má pouze informativní charakter. Zadavatel tedy není
povinen odebrat množství uvedené v zadávací dokumentaci.
2.2 Technické podmínky:
Účastník musí mít funkční internetové rozhraní pro zajištění plnění dílčích veřejných zakázek –
objednávek, resp. internetový obchod (dále jen „e-shop“). Účastník splnění této technické podmínky
prokáže písemnou akceptací tohoto požadavku, která bude tvořit součást nabídky, s uvedením
webové adresy e-shopu. Účastník v nabídce také popíše hlavní funkcionality e-shopu.
Dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda, bude po celou dobu její platnosti zajišťovat
provoz webového internetového rozhraní, e-shop, který musí vykazovat minimálně následující funkce:
- nastavení u položek uvedených v příloze č. 4 této výzvy „Seznam položek kancelářských potřeb“ bude zřízen pouze 1 běžný účet a dále bude zřízeno minimálně 26 běžných účtů pro osoby, které
budou objednávat drobné kancelářské potřeby dle vlastního výběru
- zobrazení cen platných pro dodavatele, grafické vyobrazení vybrané položky,
- vytváření seznamu nejoblíbenějších, nejfrekventovanějších položek,
- zobrazení informací o skladových zásobách u tištěných hlavičkových papírů a lepících proužků s
logem SMZ,
- nastavení nákupního limitu pro každý účet (měsíční, roční, pro jeden nákup),
- okamžité zjištění celkové momentální hodnoty objednávky,
- vytváření objednávek zadáním katalogového čísla nebo názvu a množství,
- uložení rozpracované objednávky
- vytištění objednávky před odesláním,
- zobrazení času odeslání objednávky,
- zobrazení historie objednávek,
- přednastavené údaje pro jednotlivé účty (jméno kontaktní osoby, místo dodání apod.) s možností
provádění změn,
- administrátorský účet – správa uživatelů běžných účtů a položek katalogu; administrátor bude mít
možnost zobrazení objednávek – zadaných a vyřízených – ze všech účtů,
- zasílání e-mailem měsíčních a ročních sestav odebraných položek a sestav dle odběru odborů a
samostatných oddělení.
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3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV
30190000-7 Různé kancelářské zařízení a potřeby
30199000-0 Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží
4. Práva zadavatele, předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná maximální hodnota všech dílčích veřejných zakázek, které mají být zadány za dobu
trvání rámcové dohody je 5,000.000 Kč bez DPH.
Zadavatel je oprávněn požadovat plnění poskytované na základě rámcové dohody až do vyčerpání
finančního rámce ve výši 5 000 000 Kč bez DPH, tj. předpokládané hodnoty všech dílčích veřejných
zakázek. Zadavatel není povinen za dobu trvání platnosti rámcové dohody vyčerpat celou výši
stanoveného finančního rámce.
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
5.1 Předpokládané zahájení plnění:
S vybraným dodavatelem bude po skončení zadávacího řízení uzavřena rámcová dohoda ve smyslu §
131 zákona, přičemž předpokládaný termín zahájení plnění rámcové dohody je od 22. 10. 2018.
5.2 Ukončení plnění:
Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců. Od termínu zahájení plnění smlouvy může
zadavatel po dobu následujících 48 měsíců, nejpozději v den platnosti rámcové dohody, zaslat výzvu
k poskytnutí plnění. Během platnosti rámcové dohody je zadavatel oprávněn předmět plnění průběžně
objednávat a dodavatel je povinen průběžně dodávat.
5.3 Místo plnění
Místem plnění je:
- budova Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12 ve Zlíně (vjezd pro zásobování je na náměstí
Míru povolen v pracovní dny pouze od 6.00 h do 8.00 h a od 11.30 h do 12.30 h)
- budova náměstí Míru 464 ve Zlíně (vjezd pro zásobování je na náměstí Míru povolen v pracovní
dny pouze od 6.00 h do 8.00 h a od 11.30 h do 12.30 h)
- budova ulice Zarámí 4421 ve Zlíně
- budova ulice Zarámí 4077 ve Zlíně
- budova ulice L. Váchy 602 ve Zlíně
- budova Santražiny 3312 ve Zlíně
- budova náměstí T. G. Masaryka 5556 ve Zlíně
- budova třída Tomáše Bati 3792 ve Zlíně
- budova Osvoboditelů 3778 ve Zlíně
- budova Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 ve Zlíně.
Dodávky předmětu plnění budou dodány do konkrétních předem určených prostor ve výše uvedených
budovách, přičemž dodané zboží bude předáno konkrétní osobě stanovené zadavatelem (příloha č. 5
této výzvy).
5.4 Veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody
Zadavatel bude zadávat jednotlivé dílčí veřejné zakázky na základě rámcové dohody tak, že
vybranému dodavateli zašle výzvu k poskytnutí plnění, jež je považována za návrh na uzavření
smlouvy, a to formou objednávky v internetovém obchodě dodavatele (dále také jen „objednávka“).
Výzvou se rozumí objednávka z běžného účtu. Takto učiněnou objednávku je dodavatel povinen vždy
písemně potvrdit na běžný účet nebo na kontaktní osobu uvedenou v rámcové dohodě nejpozději do
24 hodin od jejího přijetí. Takový úkon je považován za přijetí návrhu smlouvy. Za písemnou podobu
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se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí i elektronicky (e-mail). Při doručení objednávky
dodavateli v pracovní den do 15.00 hodin je dodavatel povinen předmět plnění dodat objednateli
nejpozději do 2 pracovních dnů. Při doručení objednávky dodavateli v pracovní den po 15.00 hodině
nebo v době mimo pracovní dny, se objednávka vyřizuje jako objednávka doručená následující
pracovní den. Dodavatel zajistí, aby dodávky byly doručovány na místo určení v pracovních hodinách
stanovených zadavatelem. Dodavatel zajistí dodání zboží na místo stanovené zadavatelem v rámci
jednotlivých objektů specifikovaných v rámcové dohodě a předání odpovědné osobě stanovené
zadavatelem a uvedené v rámcové dohodě, případně jiným způsobem, ale vždy písemně.
V průběhu plnění veřejné zakázky, resp. dílčích veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn objednávat
zboží v plné šíři sortimentu uváděného vybraným dodavatelem v e-shopu. Předpokládané množství
uvedené v příloze č. 4 této výzvy má pouze informativní charakter a zadavatel není povinen odebrat
množství uvedené v zadávací dokumentaci, resp. v rámcové smlouvě.
Dodavatel je povinen ve svém přijetí návrhu akceptovat minimálně takové podmínky, které nabídne při
uzavírání rámcové dohody na základě tohoto zadávacího řízení.
6. Kvalifikace dodavatelů
6.1 Obecná ustanovení o prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,
b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,
c) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.
Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této výzvě k podání nabídek.
6.2 Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.2.1 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady v souladu s § 83 odst. 1 zákona,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 lze nahradit čestným prohlášením jiné osoby.
6.2.2 Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě společného
prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
6.2.3 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů.
6.3 Doklady o kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o
kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (dodavatelé mohou použít přílohu č. 2
této výzvy k podání nabídek) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
ustanovení § 87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle
ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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6.4 Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona dodavatel zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad
prokazující:
- profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
- základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.
6.5 Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze dle § 234
zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu.
6.6 Základní způsobilost
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
6.7 Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění podle zvláštních právních
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předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (tedy dodávkám kancelářských
potřeb).
6.8 Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b)
zákona požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam dodávek, který bude obsahovat:
- minimálně 2 dokončené dodávky obdobného charakteru jako je tato veřejná zakázka, jejichž
předmětem byla dodávka papírenského, kancelářského a archivačního materiálu, jednomu
odběrateli, kdy celkový objem dodávky jednomu odběrateli za období 12 měsíců činil
nejméně 500 000 Kč bez DPH.
V seznamu významných dodávek bude uvedena minimálně cena, doba poskytnutí dodávky a
identifikace objednatele pro možnost ověření.
Splnění všech požadavků vymezených zadavatelem musí z uvedených dokladů jednoznačně
vyplývat.
7. Další podmínky pro uzavření smlouvy
7.1 Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další
podmínku pro uzavření smlouvy:
Vybraný dodavatel předloží zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících kvalifikaci dodavatele dle čl. 6.
7.2 Zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou,
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o
skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
8. Vysvětlení zadávací dokumentace
8.1 Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro
podání nabídek.
8.2 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení
uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny
před uplynutím lhůty podle bodu 8.1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle bodu 8.1 výše.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli na email:
pavlacuprova@zlin.eu.
9. Obchodní podmínky a další požadavky zadavatele
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9.1 Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1
písmeno c) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a
struktuře návrhu rámcové smlouvy, kterou zadavatel poskytuje jako přílohu č. 3 této výzvy k podání
nabídky.
Dodavatel doplní do obchodních podmínek údaje nezbytné pro vznik návrhu rámcové smlouvy a
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh rámcové smlouvy. Návrh rámcové
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. V případě nabídky
podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy pouze
s ohledem na tuto skutečnost. Přílohou návrhu smlouvy musí být vyplněná příloha č. 4 této výzvy
k podání nabídky.
Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníkem, který splnil podmínky tohoto zadávacího řízení, a
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
9.2. Doba platnosti rámcové dohody
Účinnost rámcové dohody bude i před sjednanou dobou její platnosti bez dalšího ukončena
okamžikem dosažení předpokládané hodnoty rámcové dohody (tj. v případě, že součet dílčích
veřejných zakázek realizovaných na základě rámcové dohody dosáhne předpokládané hodnoty
rámcové dohody 5.000.000 Kč bez DPH) – rozvazovací podmínka platnosti rámcové dohody.
9.3 Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání
Zadavatel v souladu s ustanovením § 132 odst. 6 zákona nepožaduje složení jistoty ve smyslu
ustanovení § 41 zákona.
10. Požadavky na zpracování nabídky
10.1 Způsob zpracování nabídky
a)
b)
c)
d)
e)

Dodavatel předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení.
Nabídka se zpracovává písemně ve stanoveném uspořádání uvedeném v odstavci 10.2.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele; v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží
dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospektů a obdobných materiálů bude
zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře
čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s
jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo
přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list
volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech
listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy
nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

10.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky
Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla
řazena níže uvedeným způsobem:
a) krycí list nabídky (dle přiloženého vzoru - příloha č. 1 této výzvy k podání nabídky),
obsahující identifikační údaje dodavatele, údaj o osobě oprávněné zastupovat dodavatele,
nabídkové ceny bez DPH, DPH v %, ceny včetně DPH, výši slevy. Krycí list bude dále opatřený
razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování
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b)
c)
d)
e)
f)

uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle
právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, uložena za krycím listem nabídky)
obsah – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle článku 6. této výzvy k podání nabídky,
rámcová smlouva včetně naceněného seznamu položek v souladu s přílohou č. 3 a 4 výzvy
k podání nabídek
webová adresa e-shopu a popis hlavní funkcionality e-shopu
případné další dokumenty požadované zadavatelem.

11. Lhůta pro podání nabídky
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek 1. 8. 2018 do 12:50 hodin.
12. Způsob a místo pro podávání nabídek
Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele, a to výlučně prostřednictvím podatelny
v budově Magistrátu města Zlína, na náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Dodavatelé dále mohou poslat
nabídku doporučeně poštou na uvedenou adresu tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání
nabídek doručena zadavateli. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky "Dodávky kancelářských potřeb pro statutární město Zlín" a nápisem
„NEOTEVÍRAT“.
13. Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční dne 1. 8. 2018 v 13:00 hodin v budově Magistrátu města Zlína,
náměstí Míru 12, v místnosti č. 131 (v přízemí budovy MMZ).
Otevírání obálek jsou oprávněni být přítomni zástupci dodavatelů, jejichž nabídky byly doručeny
zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek (v maximálním počtu jedna osoba za jednoho dodavatele),
dále členové komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenované zadavatelem, případně další
pracovníci zadavatele.
14. Způsob zpracování nabídkové ceny, pravidla pro hodnocení nabídek
14.1 Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění, které je předmětem veřejné zakázky, v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách a
slevou v %. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a konečná, nabídková cena a
sleva bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Překročení nabídkové ceny je možné za
podmínek definovaných v obchodních podmínkách.
Kancelářské potřeby v rámci veřejné zakázky budou odebírány ve dvou režimech:
A. kancelářské potřeby
Účastník je povinen vyplnit cenu v souladu s přílohou č. 4 této výzvy, a to cenu za 1 ks nebo balení a
cenu za předpokládaný odběr ks nebo počet balení na 1 rok u všech položek zahrnutých v seznamu.
V případě, že u některé z položek nebude vyplněna nabídková cena, je to považováno za nedodržení
zadávacích podmínek a taková nabídka bude vyřazena pro neúplnost. Účastník vyplní také celkovou
nabídkovou cenu součtem položek č. 1 – 64.
V krycím listu dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat ocenění všech položek.
Zadavatel sestavil položkový seznam na základě vyhodnocení dosavadních nákupních potřeb
zadavatele, který zahrnuje nejvýznamnější nakupované položky. Předpokládaná množství uvedená v
tabulce pro jednotlivé položky zahrnuté v seznamu vycházejí z vyhodnocení nákupů provedených v
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minulých letech a slouží pouze pro orientaci. Reálná množství zboží, odebraná na základě rámcové
dohody uzavřené v tomto zadávacím řízení, se mohou od uvedených množství lišit. Tato skutečnost
však nesmí mít vliv na jednotkovou cenu za předmět plnění.
B. drobné kancelářské potřeby
Zadavatel má zájem objednávat drobné kancelářské potřeby přes internetový obchod (e-shop)
dodavatele. Cílem je vysoutěžit výši procentuální slevy na každý jednotlivý nákup drobných
kancelářských potřeb, které budou dle vlastní potřeby objednávat osoby k tomu určené, a k tomu jim
bude zřízeno minimálně 26 účtů. (Objem nákupu těchto drobných kancelářských potřeb v letech 2017
a 2016 činil cca 100 tis. Kč vč. DPH za rok).
Dodavatel uvede v krycím listu nabídky a v příloze č. 4 výzvy k podání nabídek výši slevy za nákup
drobných kancelářských potřeb oproti běžným cenám v e-shopu v procentech.
14.2 Kritéria hodnocení
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude provedena hodnocením
a. nabídkové ceny celkem za předpokládaný odběr kancelářských potřeb na 1 rok bez DPH dle
přílohy č. 4 této výzvy, a hodnocením
b. slevy za jednotlivý nákup drobných kancelářských potřeb v e-shopu.
Váha kritérií:
a. Celková výše nabídkové ceny za předpokládaný odběr kancelářských potřeb na 1 rok bez
DPH - Váha kritéria: 70%
b. Sleva za jednotlivý nákup drobných kancelářských potřeb v e-shopu
Váha kritéria: 30%
14.3. Způsob vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
1. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky.
Pro výpočet bodových hodnot jednotlivých dílčích kritérií budou použity následující vzorce:
U dílčího hodnotícího kritéria „a“ se použije tohoto výpočtu:

nejnižší celková nabídková cena za předpokl. odběr kanc. potřeb/rok v Kč bez DPH
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x váha dílčího kritéria (70%)

= počet bodů

celková nabídková cena za předpokl. odběr kancelářských potřeb/ rok
u posuzované nabídky v Kč bez DPH

U dílčího hodnotícího kritéria „b“ se použije tohoto výpočtu:

hodnota slevy za jednotlivý nákup drobných kanc. potřeb v % posuzované nabídky
----------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 x váha dílčího kritéria (30%) = počet bodů
nejvyšší hodnota nabízené slevy za jednotlivý nákup drobných kanc. potřeb v %

2. Takto získané bodové hodnoty obou dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou
a zaokrouhlí na 2 desetinná místa.
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Celkové hodnocení:
Nabídky účastníků se seřadí dle součtu bodových hodnot obou kritérií, a to od nabídky s nejvyšší
bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o
lepším pořadí nabídek dílčí hodnotící kritérium a.

15. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně. Není-li v zákoně
stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména
zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do
datové schránky adresáta.
16. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně
všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadavatel uveřejní stejným způsobem jako
zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v zákoně. Pokud zadavatel zruší
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení
původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v nabídce
statutárním městem Zlínem, a to pro účely tohoto zadávacího řízení, účely evidenční, archivační a
statistické. Účastník bere na vědomí, že se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních
údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté
osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení. Účastník může v
případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu
-> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné
informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
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a) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat
předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;
b) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné
účasti dodavatelů odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně;
c) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;
d) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní
a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k
narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;
e) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Přílohy (ke stažení na profilu zadavatele v elektronické podobě):
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3: Obchodní podmínky ve formě vzorového návrhu rámcové kupní smlouvy
Příloha č. 4: Seznam položek kancelářských potřeb
Příloha č. 5: Dodací adresy
Příloha č. 6: Osoby pověřené objednáváním

Ve Zlíně dne 11.7.2018

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora
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