VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na zadání veřejné zakázky realizované v rámci dynamického nákupního systému (dále jen
„DNS“), a to v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„DNS_Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
010“
Číslo veřejné zakázky: 01IN-004933
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky dle § 27 ZZVZ

ZADAVATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
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1.

Identifikační údaje zadavatele, další informace

1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo zadavatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Datová schránka

zjq4rhz

IČO zadavatele

65993390

DIČ zadavatele

CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Radovan Buchta, ředitel ÚICT

Útvar zadavatele zajišťující
administrativu poptávkového řízení

Ředitelství silnic a dálnic ČR, ÚICT/SOA,
Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Kontaktní osoba

Ing. Petr Zálešák, referent majetkové správy

Telefon

954 901 250

E-mail

petr.zalesak@rsd.cz

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Zadávací dokumentace je od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na zavedení
DNS až do ukončení trvání DNS přístupná neomezeným a přímým dálkovým přístupem na:
https://tenderarena.cz/profily/ŘSD. Tato výzva k podání nabídek je v souladu s § 141 odst.
1 ZZVZ rozesílána všem dodavatelům zařazeným do předmětného DNS.

2.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Předmět plnění v rámci nákupu v DNS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka drobného HW dle této výzvy k podání
nabídky a jejích příloh.
3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 285.000,00 Kč bez DPH.

4. Prokázání způsobilosti
Zadavatel nepožaduje prokázání způsobilosti.
5. Obchodní a platební podmínky
5.1. Dodavatel je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky.
5.2. Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel je
povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu smlouvy bez výhrad
akceptovat.
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5.3. Dodavatel doplní příslušné údaje do přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky – závazného
návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
dodavatele. Dodavatel není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy,
které tato výzva k podání nabídky výslovně nepředpokládá.
5.4. Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany
na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele
dostatečně určité.
5.5. Nepoužito
6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

6.1. Nabídková cena bude pokrývat celé plnění, jež je popsáno v této výzvě k podání nabídky
včetně jejích příloh.
6.2. Nabídková cena je závazná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky a pro celé
plnění realizované v rámci této veřejné zakázky.
6.3. Dodavatelé jsou povinni zpracovat nabídkovou cenu ve formě uvedené v čl. IV.
závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídky.
6.4. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).
7.

Hodnocení
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 115 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
v Kč bez DPH za celý předmět plnění. Tato nabídková cena bude uvedena oceněním všech
položek v soupisu dodávek, který tvoří přílohu závazného návrhu smlouvy.
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1.
v pořadí, tj. nejvýhodnější) po nejvyšší (nejméně výhodnou).

8. Obsah nabídek, způsob podání nabídek
8.1. Nabídka musí obsahovat vyplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 1 – Závazný návrh
smlouvy, a to včetně všech příloh.
8.2. Dodavatel je oprávněn doplnit do návrhu smlouvy pouze údaje, které jsou v něm
vyznačeny k doplnění. Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení
dodavatelů), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace
smluvních stran). Jednotlivé přílohy návrhu smlouvy je dodavatel povinen zpracovat
v členění, které je stanoveno v návrhu smlouvy, přičemž tyto přílohy musí plně
respektovat veškeré podmínky této výzvy.
8.3. Zadavatel požaduje podání nabídky v elektronické podobě. Listinné podání nabídky
zadavatel nepřipouští.
8.4. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický
nástroj eGORDION - Tender arena (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové
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adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití
(odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
8.5. Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty
obsažené v nabídce dodavatelem) byla dodavatelem elektronicky podepsána.
8.6. Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož
maximálně 100 MB budou tvořit dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100
MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím
akceptovatelných formátů souborů, tj. doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, xml, fo/zfo,
html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, ppt/pptx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, gif, XC4. Dokumenty
mohou být rovněž v komprimovaném archivu ve formátu zip, rar, 7z. Oceněný soupis
dodávek bude dodavatelem předložen v datových formátech shodných s formáty, ve
kterých byl poskytnut soupis dodávek jako součást výzvy k podání nabídky.
8.7. V případě, že bude nabídka dodavatele obsahovat osobní údaje třetích osob, je za
dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně
osobních údajů odpovědný dodavatel, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce
zpracovává.
9. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

25. leden 20022 v 10:00 hod

Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této
výzvě k podání nabídek.
Při podávání nabídky ze strany dodavatele bude elektronickým nástrojem Tender arena
automaticky použit veřejný klíč k zašifrování nabídky.
10. Jazyk nabídky, cizí měna
10.1.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo slovenském
jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v této výzvě
pro jednotlivé dokumenty jinak.
10.2.
Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na
koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou
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k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla
podána nabídka.
11. Ostatní podmínky a práva zadavatele
11.1.
Zadání této zakázky v rámci DNS se řídí právem České republiky.
11.2.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.3.
Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto
řízení.
11.4.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s podáním nabídky, resp.
s účastí v DNS. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo
ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty DNS.
11.5.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků
k dodavatelům.
11.6.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele
u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady
poskytnuté dodavateli, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá
z jiného právního předpisu.
11.7.
Zadavatel si vyhrazuje možnost analogické aplikace ust. § 46 a § 48 ZZVZ.
11.8.
Pouze uzavřená smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele
a plnění předmětu smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto výzvou
k podání nabídky nebo procesem zadání včetně rozhodnutí o výběru dodavatele tedy
zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči dodavatelům nepřebírá.
12. Podmínky pro uzavření smlouvy
Nepoužito.
13. Seznam příloh
Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy (Kupní smlouva)
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: Radovan Buchta
Datum: 14.01.2022 9:38:57 +01:00
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