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VÝZVA
k předložení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
NÁJEM TISKOVÝCH A REPROGRAFICKÝCH ZAŘÍZENÍ A O POSKYTOVÁNÍ
SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK A SLUŽEB
Zadavatel:
Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Ing. Lumírem Kusem, starostou města
Ve věcech výběrového řízení jsou oprávněni jednat:
Jiří Jelínek, vedoucí oddělení informatiky, tel. + 420 412 356 274
e-mail: jiri.jelinekml@rumburk.cz

Způsob vyhlášení VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahu městem Rumburk probíhá v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle směrnice č. 3/2019, o zásadách a
postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Rumburk.

Vymezení předmětu dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nájem tiskových a reprografických zařízení a správa
stávajících tiskových zařízení (dále jen „tisková zařízení“) uvedené v příloze č. 1, příloze č. 2
a příloze č. 3 této zadávací dokumentace a poskytování služeb souvisejících s tímto nájmem.
Služby a dodávky poskytované účastníkem zadavateli spolu s předmětem nájmu zahrnují:
a) servisní úkony (opravy, dopravné, manipulace, pravidelné údržby apod.),
b) dodávky spotřebního materiálu (zejména tonery, cartridge, válce a podobný
opotřebovávající se materiál),
c) dodávky veškerých náhradních a běžně opotřebitelných dílů k najatým tiskovým zařízením,
d) komplexní technickou podporu tiskových zařízení,
e) komplexní technickou podporu SW,

f) zajištění veškerých práv a licencí souvisejících s provozováním pronajatých tiskových zařízení
minimálně po celou dobu platnosti této smlouvy,
g) zaškolení personálu zadavatele pro účely plného a správného využití a správě pronajatých
tiskových zařízení a SW.
Místo a doba plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je územní obvod města Rumburk.
Předpokládaná doba plnění:
Zahájení: 01.02.2020
Dokončení: 31.01.2022

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:
Předpokládá hodnota veřejné zakázky je ve výši 1.950.000 Kč bez DPH za dobu 24 měsíců.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
• splnění základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění formou čestného prohlášení,
• oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
celému rozsahu plnění veřejné zakázky,
• živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (ne
starší 3 měsíců před dnem zahájení výběrového řízení),
• odbornost, schopnost a zkušenost s realizací obdobných akcí, která je předmětem
veřejné zakázky, prokáže účastník referencemi tří realizovaných zakázek obdobného
charakteru za poslední celé 3 kalendářní roky ve finančním plnění min. 150.000 Kč
bez DPH za každou zakázku.
Doklady k prokazování kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii, v
českém jazyce. Originál či ověřenou kopii dokladů předloží pouze vybraný účastník na vyžádání
před podpisem smlouvy.
Způsob hodnocení veřejné zakázky:
Hodnocení bude provedeno na základě ekonomické výhodnosti nabídek:
1. Výše celkové nabídkové ceny bez DPH
váha 100 %
Platební podmínky
Kupní cena za služby spojené s předmětem veřejné zakázky za kalendářní měsíc včetně DPH,
bude prodávajícímu vyúčtována na základě daňového dokladu a ceníku, který bude nedílnou
součástí smlouvy. Podkladem pro vyúčtování bude měsíční dodací list, dle počtu kopií a ceny
za pronájem tiskových zařízení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu podle platných obecně závazných předpisů.
Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. Zálohy se nepřipouštějí
a nebudou poskytovány. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení
zadavateli. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

Jednotné zpracování nabídky, podání nabídky:
Nabídky budou podávány v českém jazyce a v elektronické podobě prostřednictvím systému
E-ZAK na https://vzakazky.rumburk.cz. Nabídka bude podepsána elektronicky oprávněnou
osobou. Účastník stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění
veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH,
samostatné DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídkové cena bude uvedena jako cena
nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Nabídky nesplňující podmínky výzvy
budou vyloučeny.
Nabídka bude členěna v pořadí:
• Krycí list účastníka – identifikační údaje včetně kontaktních údajů. Krycí list bude
podepsán statutárním orgánem účastníka a opatřen razítkem.
• Prohlášení o počtu listů nabídky.
• Oceněný výkaz výměr.
• Technická specifikace.
• Kvalifikační předpoklady.
• Prohlášení účastníka o respektování podmínek výzvy včetně souhlasu účastníka se
zveřejněním uzavřené smlouvy na zakázku včetně všech jejich dodatků.
• Návrh smlouvy o dodávce podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
• Prohlášení výrobce zařízení o dodržení standartu ISO 9001:2001 při výrobě zařízení
• Seznam poddodavatelů (pokud se budou na zakázce podílet)

Lhůta k podání nabídky:
Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 28.11.2019 do 10:00 hodin.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadávací lhůta se
prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy
nebo případného zrušení výběrového řízení.
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 30 kalendářních dní. Účastník je svou nabídkou vázán
min. do konce této zadávací lhůty.
Vyhodnocení veřejné zakázky
Vyhodnocení veřejné zakázky s nabídkami účastníků proběhne dne 28.11.2019 v 10:05 hod. v
sídle zadavatele MěÚ Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk a je neveřejné.
Prohlášení zadavatele:
Nabídky nezpracované dle této zadávací dokumentace nebo neúplné budou vyloučeny. Pokud
účastník nemá o zpracování nabídky zájem, sdělí tuto skutečnost písemně zadavateli.
Zadavatel si vyhrazuje právo
• jednat o podmínkách smlouvy o dodávce bez vlivu na zadávací podmínky,
• v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit,
• zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu,
• nevracet podané nabídky,

•

neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti
s podáním nabídky.

Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými účastník prokáže splnění kvalifikačních
předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů
dodavatelů (účastníků), pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního
tajemství. Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých
účastníků sdělovat třetím osobám.

V Rumburku dne 14. 11.2019

Ing. Lumír Kus
starosta města

Přílohy:
• Příloha č. 1 – Technická požadavky
• Příloha č. 2 – Kategorizace tiskových zařízení
• Příloha č. 3 – Tabulkový rozpočet – výkaz výměr
• Příloha č. 4 – Návrh smlouvy
• Příloha č. 5 – Krycí list
• Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o základní způsobilosti
• Příloha č. 7 – Respektování podmínek výzvy a souhlas se zveřejněním Smlouvy
• Příloha č. 8 – Vzor pro seznam poddodavatelů

Digitálně podepsal Ing. Lumír Kus
Datum: 14.11.2019 14:16:10 +01:00

