ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)

1.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka kancelářských potřeb na roky 2011 až
2013 - „KP na roky 2011 až 2013“

Název veřejné zakázky:
2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a , 370 05 České Budějovice
60076658
Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní na dodávky
Název
Kancelářské potřeby
Kancelářské potřeby
z papíru a ostatní zboží

CPV
30192000-1
30199000-0

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
5.

7.000.000 Kč bez DPH

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele dodávek kancelářského materiálu a dalšího
zboží ze sortimentu dodavatele (dále jen „zboží“) a uzavření rámcové smlouvy na dobu
určitou na základě vybraných vzorků. Realizace dodávek pro jednotlivé součásti a fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v předpokládaném objemu na roky 2011 až
2013 na základě objednávek.
Požadavky zadavatele:

- Poskytnutí náhradního plnění, tj. že náhradní plnění prokáže čestným prohlášením nebo
potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
- Dodání zboží do 24 hod. po potvrzení objednávky. Předpokládá možnost elektronického
objednávání a fakturace zboží.
Zboží bude dodáváno i pro operační programy zadavatele (dále jen OP).
Registrační čísla projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0254
CZ.1.07/2.2.00/15.0361
CZ.1.07/1.2.06/01.0004
CZ.1.07/2.2.00/15.0364
CZ.1.07/1.2.00/14.0114
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ
TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT
VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů
vystavených dodavatelem, viz. vzor Smlouvy.
6. 1.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
6.2. DODACÍ PODMÍNKY
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
6.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
6.4. SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
6..5. DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Uchazeč je povinen níže uvedené požadavky zadavatele na další obchodní podmínky
zapracovat do návrhu Smlouvy. Včetně podmínek pro elektronický obchod požadovaný po
uchazečích:

7.

OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI
NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši
nabídkové ceny:
- Pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazeb DPH změnou právních předpisů.
- Pokud dojde k navýšení ceny u výrobce o více než 5 %, toto musí být doloženo
dodavatelem od výrobce a oboustranně schváleno, navýšení ceny je možné maximálně
1 x ročně. Navýšení se týká jen kancelářského papíru, netýká se ostatních položek
nabízených dodavatelem.

8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
9. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami.
Další požadavky:




Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede
uchazeč) a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče, nutné na provedení dodávek.

Splnění výše uvedených požadavků je podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení.
10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
10.1. Uchazeč v nabídce uvede výši poskytnuté slevy v %, na zboží uvedené v jeho
nabídkovém katalogu, které nebude uvedené v ceně vzorků požadovaných zadavatelem.
10.2. Součástí nabídky bude katalog nabízeného zboží uchazeče, který bude obsahovat ceny
zboží v katalogu uvedeného, tedy ceny budou součástí katalogu a nemohou být uvedené
samostatně, mimo katalog.
10.3. Uchazeč musí poskytnout náhradní plnění.

11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační
dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje
podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena vzorků uvedených v příloze.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel jistotu nepožaduje.
14. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude tvořena:
1. Krycím listem nabídky (příloha č.1 výzvy)
2. Identifikačními údaji uchazeče.
Doložení: prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, kopii ne
starší než 90 dnů (originál nebo ověřenou kopií předloží vybraný uchazeč při podpisu
smlouvy)
3. Předmět činnosti uchazeče.
Doložení: prostá kopie dokladu o oprávnění podnikat podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména kopie dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci
(originál nebo ověřenou kopii oprávnění k podnikání předloží vybraný uchazeč při
podpisu smlouvy).
4. Doklady o splnění kvalifikace podle §53 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 137/2006Sb
formou požadovanou v bodě 4 kvalifikační dokumentace.
5. Cenovou nabídkou
Nabídková cena bude tvořena součtem všech vzorků uvedených v příloze. č. 3
Nabídková cena bude uvedena v CZK a v členění bez DPH, DPH a včetně DPH.
Nabídková cena bude doložena čestným prohlášením uchazeče o tom, že cenová nabídka
je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nutné na provedení. Toto
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
6. Návrh smlouvy
Vzor smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy, vyplní uchazeč v části kontaktní osoba a
cena a předloží je jako návrhy smluv do své nabídky. Smlouva bude v příloze obsahovat
tabulky OP s uvedením nabízených cen. Smlouva musí být podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

7.
8.
9.

Katalog zboží s uvedenými cenami.
Prohlášení, že uchazeč splňuje podmínky pro náhradní plnění (§ 81, odst. 2, zák. č.
435/2004 Sb.).
Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče.

10. Nabídka bude předložena v originále v písemné (listinné) formě a dále rovněž
v elektronické formě na vhodném médiu (CD-ROM, pdf), v českém jazyce.
11. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
12. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
13. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů
pro zpracování nabídky:
i.

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol).

ii.

Podepsaný návrh Smlouvy.
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Uchazeč pouze doplní požadované
chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové
stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud
Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky
uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto
osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně
ověřené kopii.

14. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
15. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.
15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
15.1. Písemná forma styku a doručování písemností
Veškeré úkony zadavatele vůči uchazečům nebo úkony uchazečů vůči zadavateli v zadávacím
řízení musí mít písemnou formu. Písemnosti v zadávacím řízení (s výjimkou nabídky) lze
doručit pouze jedním z následujících způsobů:
- osobně
- poštou (doporučeně)
- kurýrní službou
- elektronickými prostředky (e-mail)
- jiným způsobem (např. faxem)
Za okamžik doručení se v případě elektronického (e-mail) nebo jiného doručování (např.
faxem) považuje den a hodina doručení elektronické nebo faxové zprávy, je-li tato zpráva do

lhůty 3 pracovních dnů potvrzena písemně (v listinné podobě). V případě osobního doručení,
doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za
okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem. Nabídky uchazečů lze
podávat pouze prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo osobně.
15.2. Doručování písemností účastníkům společné nabídky
Podává-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat
písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.
16. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail,
pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Ing. Ľubomír Bajtoš, tel:
+420389 032 136, e-mail: lbajtos@jcu.cz
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou
odeslány nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49
odst. 1 zákona.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou
uveřejněny rovněž způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, který umožňuje
dálkový přístup .( :www.msmt.cz , www. opvk.kraj-jihocesky.cz a www.vz.jcu.cz)

17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné
zakázky uskutečněna.
18. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu
lhůty pro podání nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení
podle § 71 odst. 6 zákona adresou uchazeče.
Svoji nabídku můžete podat do 10.6.2011 do 10:00 hod na:
Adresu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Investiční oddělení - Ing. Ľubomír Bajtoš
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
nebo osobně každý pracovní den během stanovené lhůty v době od 08:00 do 11:00 a od
12:00 do 14:00 hod., v poslední den do 10:00 hod. jen osobně na investičním oddělení JU, v

budově Rektorátu, 4. patro Investiční oddělení, místnost 04052 na níže uvedené adrese a to
vždy po předchozí telefonní domluvě telefon: 389 032 136 Ing. Ľubomíru Bajtošovi.
Adresa:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Investiční oddělení
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením
ZAKÁZKA
„KP na roky 2011 až 2013“
NEOTEVÍRAT
Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
19. DALŠÍ INFORMACE ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení podle § 84 odst. 1, písm. c), dále odst. 2,
písm. c), d), e). Pokud zadavatel tato práva uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči
zadavateli jakýkoliv nárok.
Zadavatel poskytnutou dokumentaci a podané nabídky nevrací a přikládá jí k dokumentaci
veřejné zakázky k archivaci.
Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů vynaložených uchazečem na účast v zadávacím řízení
na danou veřejnou zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a
uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s nepravdivými údaji.

20. DALŠÍ ČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY






Příloha č.1 – Krycí list nabídky
Příloha č.2 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 3 - Specifikace vzorků – cenová nabídka
Příloha č. 4 - Požadavky OP – cenová nabídka
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy

V Českých Budějovicích dne 11.4.2011

Ing. Hana Kropáčková
kvestorka

