ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Název veřejné zakázky:

Společný nákup tonerů

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují
00272876
Petr Hable, starosta

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku tonerů dle typů uvedených
v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Centrální zadavatel zastupuje sdružené zadavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace.
Vítězný uchazeč uzavře s každým jednotlivým zadavatelem smlouvu, která bude v souladu s přílohou č. 3
této zadávací dokumentace.
Podrobný předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
Uchazeč stanoví ceny u dílčích položek za jednotku a dále za předpokládaný objem jednotlivých položek.
V závěru uvede celou částku za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací
dokumentací.
Cena bude obsahovat i náklady spojené s dodáním do sídla zadavatele.
Cena bude rovněž obsahovat zajištění zpětného odběru použitých tonerů.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky.
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Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena včetně DPH

6. JINÉ POŽADAVKY A VÝHRADY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel se nezavazuje k čerpání celého předpokládaného rozsahu a nezavazuje se k žádným
minimálním odběrům.
Zadavatel i sdružení zadavatelé budou čerpat předmět zakázky dle svých aktuálních požadavků a potřeb,
a to průběžně po celou dobu platnosti smlouvy.
Při výkladu pojmů užitých v tomto řízení se používá některých pojmů, které používám zákon o zadávání
veřejných zakázek. Jakýkoli postup či úkon učiněný v tomto řízení však není postupem či úkonem podle
ZZVZ, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v této zadávací dokumentaci
např. obsažen odkaz na konkrétní ustanovení ZZVZ, je postup podle tohoto ustanovení použit pouze jako
zadavatelem zvolená analogie.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku bez udání důvodu zrušit, a to až do doby podpisu smlouvy.
7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Uchazeč v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není
uchazečem, který:
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,
 má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
 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,
 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.
Uchazeč v nabídce k prokázání profesní způsobilosti předloží:





výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje nebo
doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují,

Uchazeč v nabídce k prokázání splnění technické kvalifikace předloží:


seznam 3 obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění. Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních 3 letech
realizoval alespoň 3 dodávky / služby / stavební práce obdobného charakteru a rozsahu.
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8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny za celý předmět plnění veřejné
zakázky.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na
vhodném médiu (CD), v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
Vyplněná příloha č. 1, která bude zároveň nedílnou součástí Smlouvy.
Podepsaný návrh Smlouvy - Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Uchazeč pouze
doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat
uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Pokud uchazeč provede úpravy Smlouvy
a Smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky uchazeče,
bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v tomto výběrovém řízení
veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud zastupuje uchazeče jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné tohoto dodavatele zastupovat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc
opravňující tuto osobu k zastupování uchazeče. Tato plná moc musí být předložena v originále
nebo v úředně ověřené kopii.
3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
1.
2.

10. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré dokumenty související se zakázkou na svém profilu
zadavatele. Rovněž rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na profilu zadavatele.
Dnem zveřejnění bude považováno toto rozhodnutí za doručené všem účastníků veřejné zakázky.

11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e-mail, pošta, popř. elektronický
nástroj) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Mgr.
Zdeněk Továrek, tel.: 605 201076, e-mail: tovarek@novemestonm.cz
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Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnění na profilu zadavatele nejméně 3 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna na profilu zadavatele.

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel umožní podání nabídek v listinné formě
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 15.12.2016

Hodina: 9,00 hodin

Adresa pro podání nabídek: v sídle zadavatele – podatelna úřadu

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem
„NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou dodavatele.

13. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

Příklad:
 Příloha č.1 – Spotřební koš tonerů
 Příloha č.2 – Seznam sdružených zadavatelů
 Příloha č. 3 – Vzor Rámcové kupní smlouvy

V Nové Město nad Metují dne 05.12.2016

……………………………………………………………………………………
Petr Hable, v.r.
starosta
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