Výběrové řízení na dodavatele zahraničních periodik
Věc: Výzva k předložení nabídek
v souladu se „Směrnicí o zadávání veřejných zakázek“ (vydané MŠMT pod č.j.: 36073/2011K6) a „Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ Vás
žádáme o zaslání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem:
NPMK JAK - Dodávka zahraničních periodik
1.

Informace o zadavateli:

Zadavatel:
Základní údaje:
Název:
Sídlo:
IČ:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
(dále jen NPMK)
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
613 87 169

Zástupce zmocněnce zadavatele:

PhDr. Markéta Pánková - ředitelka NPMK

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:
PhDr. Markéta Pánková - ředitelka NPMK
Ing. Stanislav Němec – vedoucí Ekonomického a organizačněsprávního oddělení
(257 530 935, 773 229 233,e-mail: nemec@npmk.cz)
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Jana Klimešová – vedoucí oddělení Pedagogická knihovna
(tel.: 221 966 402, e-mail: klimesova@npmk.cz)
Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:
Ing. Stanislav Němec – vedoucí Ekonomického a organizačněsprávního oddělení
(tel.: 257 530 935, 773 229 233, e-mail: nemec@npmk.cz)
2. Vymezení plnění zakázky:
Předmětem plnění jsou dodávky zahraničních periodik (i slovenských) podle podrobné
specifikace uvedené v článku 3 této výzvy pro Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského
(dále jen „PK“), která je oddělením NPMK. Akvizičním cílem v této oblasti je udržení
plynulého odběru významných zahraničních periodik, zajištění kontinuity ve zpracování,
případně rozšíření nabídky o tituly, které se dostávají do popředí zájmu odborné veřejnosti.
Předmět plnění bude realizován na základě rámcové smlouvy s vybraným (jedním)
uchazečem pro roky 2013 až 2015. Jednotlivé dodávky budou upřesněny na základě
objednávek (případně jedné objednávky za rok), které budou zaslány zadavatelem
prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy (následně bude objednávka zaslána poštou).
Objednávky budou obsahovat: název periodika, ISSN, požadovaný počet kusů, celkovou
cenu. Vybraný uchazeč potvrdí tuto objednávku a zašle ji obratem zpět zadavateli
prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy. Dodání periodik bude na místo určení.

1

Vybraný uchazeč je povinen dodat předmět plnění dle seznamu periodik, v objednaném
množství a v kvalitním balení.
Na uchazeče jsou kladeny tyto požadavky:
Požadavek plynulého převzetí všech odebíraných titulů zahraničních periodik
- nabídka titulů prostřednictvím elektronického seznamu (katalogu)
- nepřetržitý přístup k objednávkám (sledování stavu objednávka - dodávka, stav
reklamace)
- bezplatné využívání všech služeb dostupných na webu dodavatele
Způsob dodávky časopisů
- zadavatel akceptuje dodávku přímou (vydavatel dodává titul přímo na adresu místa
plnění) i dodávku nepřímou (distributor dodává zkontrolované a zaevidované tituly na
adresu místa plnění)
Informace o změnách
- dodávání informací o změnách odebíraného titulu (ISSN, nakladatel, technické parametry
online verze apod.)
Reklamace a urgence u vydavatelů periodik zajišťuje vybraný uchazeč
- bezodkladné vyřizování urgencí
- reklamační řízení na vyžádání, náhrady, dobropisy
- oznamování všech změn týkajících se dodávek periodik
Obchodní zastoupení uchazeče v ČR
- telefonická a e-mailová komunikace v českém jazyce
Splněním dodávky se rozumí:
- dodání předmětu zakázky na místo plnění
- podepsání zápisu o předání a převzetí (dodacího listu) v případě doručení jinou cestou
než prostřednictvím České pošty, s.p.
3. Podrobná specifikace předmětu plnění:
Požadovaná periodika pro roky 2013 až 2015:
Zahraniční periodika (kromě slovenských)
1. Behindertenpaedagogik (ISSN 0341-7301)
2. British Journal of Educational Technology (ISSN 0007-1013)
3. Cahiers Pédagogiques (ISSN 0008-042X)
4. Comparative Education (ISSN 0010-4086)
5. Doškol´noje vospitanije (ISSN 0012-561X)
6. DUZ – Das Hochschulmagazin (ISSN 1613-1290)
7. DUZ – Europa (ISSN 1869-7402)
8. Education – Chula Vista (ISSN 0013-1172)
9. Educational Psychology (ISSN 0144-3410)
10. Educational Research (ISSN 0013-1881)
11. Elementary School (ISSN 0013-5984)
12. European Journal of Special Needs Education (ISSN 0885-6257)
13. Grundschulunterricht Deutsch (ISSN 1865-4975)
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14. Grundschulunterricht Mathematik (ISSN 1865-4983)
15. Grundschulunterricht Sachunterricht (ISSN 1865-4991)
16. Higher Education Policy (ISSN 0952-8733)
17. Journal of Education for Teaching (ISSN 0260-7476)
18. Journal of Educational Research (ISSN 0022-0671)
19. Journal of Further and Higher Education (ISSN 0309-877X)
20. New Educational Review (ISSN 1732-6729)
21. Paedagogica historica (ISSN 0030-9230)
22. Pedagogik (ISSN 0933-422X)
23. Pädagogische Führung (ISSN 0939-0413)
24. Psychologie in Erzeihung und Unterricht (ISSN 0342-183X)
25. Review of Educational Research (ISSN 0034-6543)
26. Scandinavian Journal of Educational Research (ISSN 0031-3831)
27. Science Education (ISSN 0036-8326)
28. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Ihre Nachbargebiete (ISSN 0017-9655)
29. Vierteljahresschift für Wissenschaftliche Pedagogik (ISSN 0507-7230)
30. Zeitschrift für Heilpädagogik (ISSN 0513-9066)
31. Zeitschrift für Pädagogik – Beiheft (ISSN 0514-2717)
32. Zeitschrift für Pädagogik ohne Beiheft (ISSN 0044-3247)
Slovenská periodika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Efeta (v případě obnovení vydávání; ISSN 1335-1397)
Historická revue (ISSN 1335-6550)
Pedagogické rozhľady (ISSN 1335-0404)
Predškolská výchova (ISSN 0032-7220)
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (ISSN 0555-5574)
Rodina a škola (ISSN 0231-6463)
Slovenský jazyk a literatúra v škole (ISSN 1335-2040)
Technológia vzdelávania (ISSN 1335-003X)
Vychovávatel (ISSN 0139-6919)

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat další tituly periodik, které budou uvedeny v katalogu
(ceníku) vybraného uchazeče.
Zadavatel požaduje kromě nabídkové ceny tištěné verze titulu i nabídkovou cenu
plnohodnotné online verze (týká se titulů, které vydavatel zpřístupňuje i v online verzi).
Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si tištěnou nebo online verzi u každého konkrétního
titulu.
Pro potřebu porovnání nabídkových cen a uzavření rámcové smlouvy je specifikován seznam
periodik, viz Příloha č. 3 této výzvy, kterou vyplní uchazeč.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít případných „akčních cen - slev“ uchazeče, které
v průběhu platnosti rámcové smlouvy budou vyhlášeny.
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4.

Doba a místo plnění zakázky a způsob předání:

Termín plnění:
roky 2013 - 2015 (průběžně)
Jednotlivé dodávky budou vyřízeny v běžných termínech pro jednotlivá periodika. Je možné
kumulovat dodávky v kratších časových úsecích (maximálně však čtvrtletních).
Místem plnění bude:
sídlo Pedagogické knihovny J. A. Komenského - Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
Způsob předání:
Předání a převzetí plnění bude provedeno převzetím přes Českou poštu, s.p. (případně formou
předávacího protokolu – dodacího listu).
Zadavatel akceptuje dodávku přímou (vydavatel periodika dodává titul přímo na adresu místa
plnění) i dodávku nepřímou (uchazeč dodává zkontrolované a zaevidované tituly na adresu
místa plnění).
5. Kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč musí prokázat v rámci nabídky tyto kvalifikační předpoklady, jinak bude
z výběrového řízení vyloučen:
Základní kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení uchazeče podle § 53 zákona, podepsané osobou oprávněnou jednat za
uchazeče. Uchazeč může použít Přílohu č. 2 této výzvy.
a)

b) Profesní kvalifikační předpoklady:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (prostou kopii - ne starší než 90 dnů před podáním nabídky).
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci (prostou kopii).
c) Technické kvalifikační předpoklady:
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ odst. 1 písm. a) 1. seznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění, včetně cen realizovaných dodávek resp. jejich součtu; přílohou tohoto seznamu
musí být osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, 2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě
než veřejnému zadavateli nebo 3. Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Předložená čestná prohlášení musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z řízení, je-li důvodem tohoto
vyloučení nebo odmítnutí nesplnění kvalifikace.
6. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem, které umožní
hodnocení dle těchto kritérií:
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Nabídková cena

100 %

Nabídková cena - bude hodnocena celková cena včetně DPH (předpokládané plnění) za
dodávku periodik dle Přílohy č. 3 za jeden rok i za všechny roky platnosti rámcové smlouvy.
Jednání se má právo zúčastnit pouze hodnotící komise (bez účasti zástupců uchazečů).
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat:
- Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy)
- Nabídkovou cenu pro dodávku periodik (uchazeč vyplní Přílohu č. 3
- této výzvy)
- Katalog ostatních periodik resp. ceník – tištěný nebo na CD/DVD
- Návrh rámcové smlouvy (uchazeč použije jako podklad Přílohu č. 4 této výzvy)
- Základní kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení - Příloha č. 2 této výzvy)
- Profesní kvalifikační předpoklady (prosté kopie)
- Technické kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení)
- Případně ověřená plná moc, pokud nabídku a další dokumenty v ní bude podepisovat
- zmocněná osoba
Ostatní požadavky na zpracování nabídky:
- Nabídka bude předána zadavateli v českém jazyce ve dvou tištěných exemplářích
(1 originál a 1 kopie), přílohou bude elektronická verze nabídky (návrh smlouvy,
vyplněná tabulka seznamu periodik, katalog ostatních periodik - ceník) na CD/DVD.
Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky.
- Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
8.
-

-

-

-

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních
podmínek
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky pro seznam
periodik v českých korunách – viz Příloha č. 3. Nabídková cena musí být v členění:
celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše DPH a celková
nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena pro seznam periodik je pro potřebu porovnání nabídkových cen
uchazečů a jako podklad pro uzavření rámcové smlouvy, kde jsou předpokládané objemy
plnění po dobu platnosti rámcové smlouvy.
Uchazeč přiloží k nabídce i Katalog (ceník – písemně nebo na CD/DVD) ostatních
periodik, která uchazeč nabízí.
Nabídkové ceny musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění
jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky, zejména pak náklady na dopravu,
skladování a zabalení.
Nabídková cena bude platná po celou dobu realizace veřejné zakázky s výjimkou
případů, kdy cenu periodika změní vydavatel resp. kdy vydavatel ukončí vydávání nebo
výrazně změní periodicitu časopisu.
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9.
-

-

-

Návrh smlouvy:
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Pokud tento návrh smlouvy
nepřiloží, bude uchazeč z dalšího výběru vyloučen. Zástupce uchazeče potvrdí návrh
smlouvy svým podpisem.
Uchazečem předložené návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce odpovídat
veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách – Vzorovému návrhu
rámcové smlouvy viz Příloha č. 4 této výzvy a obsahu nabídky uchazeče.
Uchazeč uvede lhůtu pro podání a vyřízení reklamace nedodaných ročníků resp. čísel
periodik.
Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy.

10. Obchodní podmínky a sankční ujednání:
- Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a
uchazeč tak může nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.
- Platba bude realizována předem (formou celoročního předplatného jednotlivých titulů
periodik).
Cena za dodávku periodik bude zadavatelem hrazena v plné výši celkové smluvní ceny,
jestliže budou dodrženy smluvně sjednané podmínky. V opačném případě bude cena
snížena podle podmínek uvedených ve smlouvě.
- Úhrada za plnění zakázky bude prováděna na základě příslušného daňového dokladu
(faktury).
- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty v platném znění, včetně doplnění dalších náležitostí faktury
podle § 13a Obchodního zákoníku.
- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit
ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu.
- Faktury budou splatné 21 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele (osobně,
kurýrem nebo doporučeným dopisem). Za proplacení se považuje datum odepsání
finanční částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu vybraného uchazeče.
- Pro případ prokázaného nedodržení plnění zakázky z důvodů výlučně na straně
vybraného uchazeče - nezajištění včasné objednávky u vydavatelů, je vybraný uchazeč
povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu 5 % z celkové ceny roční dodávky periodik
plus prokázané náklady zadavatele na zajištění úplnosti ročníku periodika apod.
V případě nedodržení podmínek dle bodu II. odst. 4 Rámcové smlouvy se vybraný
uchazeč zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit zadavateli smluvní
pokutu ve výši 2000,- Kč za každý týden prodlení.
- V případě prodlení se zaplacením faktur zaplatí zadavatel vybranému uchazeči úrok
z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 163/2005 Sb., z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Předpokládaná maximální cena předmětu plnění:
- Předpokládaná max. celková cena plnění za dobu účinnosti rámcové smlouvy bude činit
350 000,- Kč včetně DPH za jeden rok.
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12. Platnost nabídky:
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 30. září 2012.
Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele:
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce a označeny:
,,Neotvírat! VŘ k akci: NPMK JAK - Dodávka zahraničních periodik“
Termín odevzdání nabídek: 13. červenec 2012 do 12,00 hodin
Další podmínky zakázky
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit zadávací podmínky uvedené v této
výzvě, dále výzvu k předložení nabídek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit,
případně veškeré případné nabídky odmítnout.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- Zadavatel si při podpisu smlouvy vyhrazuje právo požadovat od dodavatele předložení
originálu oprávnění k dané podnikatelské činnosti (případně jeho ověřené kopie).
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Přílohy:
1) Krycí list nabídky
2) Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady
3) Nabídková cena pro seznam periodik
4) Návrh rámcové smlouvy
V Praze dne 29. června 2012

Za zadavatele:
…………………….……………..
PhDr. Markéta Pánková
ředitelka NPMK
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název veřejné zakázky: ,,Dodávka zahraničních periodik“
Zadavatel:
Adresa sídla:
IČ:
Uchazeč:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel. spojení:
E-mail.:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
61387169
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Celková nabídková cena (hodnocená nabídková cena pro seznam periodik za jeden rok):
Cena celkem bez DPH: ……………….………………. Kč
14 % DPH:
………………….……………. Kč
Cena celkem včetně DPH: ………………….……………. Kč
Celková nabídková cena (nabídková cena pro seznam periodik za dobu platnosti smlouvy):
Cena celkem bez DPH: ……………….………………. Kč
14 % DPH:
………………….……………. Kč
Cena celkem včetně DPH: ………………….……………. Kč
Termíny realizace:

průběžně v letech 2013 – 2015

Platnost nabídky:

do 30. září 2012

V ………….. dne ……………

…………………………………
Za uchazeče (oprávněná osoba)
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

Prohlašuji tímto čestně, že níže podepsaný uchazeč:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku)
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) není v likvidaci
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

V …………….

dne…………..

…………………………………
Za uchazeče (oprávněná osoba)
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