Příloha č. 1 Směrnice č. j.: 36073/2011-K6

ZÁMĚR VZ
Tímto zadavatelský útvar v souladu s ustanovením čl. VII.1. Směrnice předkládá záměr
veřejné zakázky.
1.

Základní informace

Evidenční číslo veřejné zakázky: NPMK-VŘ-008/2012
Evidenční číslo EDS/SMVS (pokud je přiděleno):
Datum: 23. 5. 2012
Zadavatelský útvar: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1- Malá Strana
Vyřizuje: Ing. Stanislav Němec
Osoba oprávněná: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK

2.

Specifikace veřejné zakázky

Název VZ:
NPMK JAK – Dodávka zahraničních periodik
Kategorie VZ:
podlimitní /nadlimitní /malého rozsahu
Druh VZ:
na dodávky/služby/stavební práce
Kód z číselníku NIPEZ:
12-Tiskařské výrobky
22200000-2 Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny
3.

Předmět veřejné zakázky – věcné vymezení potřeby

Předmětem plnění jsou dodávky zahraničních periodik. 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.
Je výsledkem zadávacího řízení rámcová smlouva? Ano / Ne
Pokud Ano, délka trvání rámcové smlouvy? 36 měsíců
4.

Odůvodnění potřeby zahájení zadávacího řízení

Včasné zabezpečení dodavatele zahraničních periodik pro knihovnu včetně pobočky na
MŠMT.
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5.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH
350 000 Kč ročně tj. 1 050 000 Kč za 3 roky

6.

Zdroj financování

Rozpočet MŠMT.
7.

Navrhovaný postup zadávaní veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení: dle čl. VIII.1. odst. 2f)
Zjednodušené podlimitní řízení
Odůvodnění:
Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně
5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Uvádíme ty, se kterými jsme
již spolupracovali nebo jsou v této oblasti známými společnostmi.
8.

Předpokládané datum zahájení a místo plnění veřejné zakázky

Datum zahájení: 1. čtvrtletí 2013
Místo plnění: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
oddělení Pedagogická knihovna, Mikulandská 5, Praha 1
9.

Navrhované kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1 písm. a) až k) ZVZ: budou prokázány
čestným prohlášením uchazeče podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem ne starším než 90 dnů ke dni podání nabídky.
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ:
a) Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán (prostá kopie) ne starším než 90 dnů ke dni podání
nabídky.
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci (kopie).
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
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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.
10.

Navrhovaná hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky:
Dílčí hodnotící kritéria
Váhy
1.
Nabídková cena
100 %

11.

Dodavatelé, kteří budou osloveni výzvou

1.

Obchodní firma/Název/
SUWECO CZ, spol. s r.o.
Sídlo/Místo podnikání:
Kostelec u Křížků 156
251 68 Štiřín
IČO: 250 94 769
Kontaktní osoba, email:
Ing. Nina Suškevičová

2.

Obchodní firma/Název/
EBSCO Information Services s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání:
Klimentská 1746/52
110 00 Praha 1
IČO: 496 21 823
Kontaktní osoba, email:
Cary Bruce

3.

Obchodní firma/Název/
MYRIS TRADE, s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání:
V Štíhlách 1311/3
142 01 Praha 4
IČO: 625 85 576
Kontaktní osoba, email:
JUDr. Kateřina Myšková, JUDr. Jan Myška
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4.

Obchodní firma/Název/
CZ PRESS spol. s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání:
Türkova 20/828
149 00 Praha 4
IČO: 161 89 361

5.

Obchodní firma/Název/
INTES – družstvo pro výzkum, poradenské a inženýrské služby
Sídlo/Místo podnikání:
Slávy Horníka č.16a/1021
150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 002 02 100

V Praze dne 29. června 2012
……………….…………………..
podpis oprávněné osoby
Je potvrzeno finanční krytí veřejné zakázky?
Poznámka: Finanční krytí z OBV zadavatele.

Ano / Ne
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