Výzva k podání nabídek včetně Zadávací
dokumentace
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,zákon“)

Veřejná zakázka
,,Pronájem multifunkčních tiskových,
kopírovacích a skenovacích zařízení“

Zadavatel veřejné zakázky: Mendelova univerzita v Brně
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
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Základní údaje o veřejné zakázce
Název zadavatele:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO:

621 56 489

Osoba oprávněná za zadavatele
jednat:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Kontaktní osoba:

Ing. Václav Ostrovský, administrátor veřejné zakázky

Telefon, fax:

+420 545 135 257

E-mail:

zakazky@mendelu.cz
2.210.000,- Kč bez DPH za 4 roky.

Předpokládaná hodnota:

Předmět zakázky:
Rozdělení na části podle §98:
Počet částí:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální
celkovou výší plnění po dobu trvání smlouvy o pronájmu
multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení.
Tato smlouva má obdobné vlastnosti jako rámcová dohoda a může
být ukončena mj. buď uplynutím doby, na kterou je sjednána,
anebo vyčerpáním výše uvedené finanční částky (čili i před
uplynutím doby, na kterou je sjednána).
Dodávky
NE
-

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Adresa profilu zadavatele, kde je
zpřístupněna zadávací
dokumentace:

https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4032.html

Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 ZZVZ zadává tímto veřejnou zakázku na pronájem
multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení.
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno vlastními prostředky zadavatele.
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1.

Preambule

1.1

Tato zadávací dokumentace je podkladem pro podání nabídek dodavatelů v rámci podlimitní veřejné
zakázky dle ustanovení § 53 zákona (zjednodušené podlimitní řízení).

1.2

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v této zadávací dokumentaci včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.
Dodavatel je povinen si před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, podmínky,
termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a řídit se jimi. Údaje uvedené v zadávacích
podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je
dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.

1.3

Elektronický nástroj E-ZAK
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání
veřejných zakázek Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „elektronický nástroj E-ZAK“) dostupného na
https://zakazky.mendelu.cz
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je
třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického
nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné
vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do
elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
a https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne
rovněž kontaktní osoba zadavatele, email: zakazky@mendelu.cz.
Zadavatel dodavatelům důrazně doporučuje využít možnosti otestovat nastavení prohlížeče, aby tak
předešli možný komplikacím při následném vkládání nabídek. Testování se provede klikem na odkaz
„Test nastavení prohlížeče“, který je umístěn vlevo hlavní straně elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.mendelu.cz)

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmět veřejné zakázky je vymezen CPV kódy:

3.

Kopírovací služby

79521000-2

Údržba kopírovacích strojů

50313200-4

Vymezení předmětu veřejné zakázky

3.1

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení devíti (9) kusů samoobslužných kopírovacích a tiskových
služeb pro studenty v prostorách knihoven a studoven Mendelovy univerzity v Brně na samoobslužných
síťových multifunkčních strojích s oboustrannými černobílým a barevným tiskem a kopírováním o formátu
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A3 a A4 a skenováním (dále ,,zařízení“), a to formou pronájmu těchto zařízení (tzn., že všechna zařízení
zůstávají majetkem dodavatele).
3.2

Předmět veřejné zakázky zahrnuje umístění multifunkčních zařízení v odpovídající konfiguraci, kompletní
zajištění provozu těchto zařízení včetně dodávky spotřebního materiálu s výjimkou papíru, včetně tonerů
a servisního zabezpečení, zaškolení obsluhy zadavatele, instalace a konfigurace zařízení včetně
identifikačního systému SafeQ nebo jiného systému kompatibilního se systémem SafeQ, pojištění zařízení
a úhradu autorských poplatků podle příslušných zákonů. Papír do zařízení bude na své náklady dodávat
zadavatel.

3.3

Součástí dodávky je montáž a instalace včetně zapojení a oživení, konfigurace zařízení do kreditního
systému zadavatele (ISKAM 4). Řešení nabídnuté dodavatelem musí umožnit využívat tiskové a
kopírovací služby pouze autentifikovaným a autorizovaným uživatelům zadavatele na základě jejich
předplaceného kreditu. Z předplaceného kreditu se automaticky provede zaúčtování a úhrada tisku nebo
kopírování z účtu uživatele. Vkládání a výběr finanční hotovosti bude probíhat přes platební systém
zadavatele ISKAM 4. Uživatelé zadavatele pro autentifikaci používají čipové karty s čipem EM 4102.
Zadavatel nyní jako identifikační/ověřovací software používá SafeQ, který je plně integrován do
informačního systému zadavatele. Zadavatel však nevlastní licenci pro systém SafeQ. Dodavatel může pro
plnění zakázky využít identifikační systém SafeQ nebo jiný kompatibilní systém, ale součástí dodávky a
stanovené ceny musí být i neomezená licence tohoto systému a jeho plná integrace do informačního
systému zadavatele tak, aby zadavateli ve vztahu k plnění zakázky nevznikly další náklady. Zejména se
jedná o instalaci a konfiguraci platebních míst kreditního systému, napojení zvoleného kreditního systému
na databázi uživatelů, proškolení zaměstnanců zadavatele a podpora provozu (tzv. support) tohoto
kreditního systému po celou dobu platnosti smlouvy. Bližší podrobnosti o integraci multifunkčních zařízení
do infrastruktury zadavatele včetně bližší specifikace požadovaného napojení na systém ISKAM 4 jsou
uvedeny v příloze č. 1a - technické specifikaci (webový odkaz na řádku 36).

3.4

Zařízení musí splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1a. Dodavatel je
povinen ve své nabídce doložit splnění požadovaných technických parametrů, tj. uvede konkrétní typ
nabízeného zařízení, vč. garantovaných technických parametrů.

3.5

Dodavatel je povinen nabídnout pro účely plnění poptávaných služeb taková zařízení, která mohou být
umístěna a řádně uvedena do provozu v prostorách určených zadavatelem (viz příloha 1b - předpokládané
rozmístění zařízení). Všechna instalovaná zařízení musí být nová, nerepasovaná. Zadavatel zajistí v
prostorách pro instalaci zařízení zásuvku pro dodávku elektrické energie a kabelové připojení k počítačové
síti. Dodavatel je povinen v nabídce přesně specifikovat technické podmínky, které jsou nezbytné pro
instalaci a provoz zařízení (elektrický příkon, požadavky na klimatizaci, vlhkost, apod.), aby zařízení
mohla být řádně uvedena do provozu.

3.6

Obsluha zařízení bude zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců zadavatele.

3.7

Účelem veřejné zakázky je poskytnout studentům možnost tisku svých seminárních a ostatních prací
souvisejících se studiem a poskytnout studentům možnost kopírování a skenování studijní literatury pro
svou osobní potřebu.

3.8

Požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními
podmínkami ve formě smlouvy o pronájmu multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení
(viz příloha č. 2).

3.9

Tyto podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu, jsou pro dodavatele závazné a nemohou být
měněny nebo doplňovány.
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3.10 Plnění předmětu dodávky zahrnuje mj. umístění zařízení požadovaných parametrů včetně terminálu SafeQ
nebo terminálů systému kompatibilního se SafeQ, instalaci a konfiguraci zařízení, veškerý spotřební
materiál a náhradní díly, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti zařízení (tj. včetně tonerů, tiskových
válců, s výjimkou papíru a dalšího spotřebního materiálu), opravy a servis, odvod autorského poplatku, jeli zákonem vyžadován, pronájem zařízení, pojištění proti poškození nebo odcizení. Podrobnosti a
kompletní požadavky zadavatele na předmět plnění jsou upraveny v obchodních podmínkách.
3.11 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2. 210.000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění veřejné zakázky.
3.12 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje maximální částku plnění, kterou lze v rámci této
veřejné zakázky fakturovat ze strany dodavatele (na základě a dle podmínek uzavřené smlouvy, viz příloha
č. 2).

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1

Požadovaná doba realizace veřejné zakázky je maximálně po dobu 48 měsíců od nabytí platnosti a
účinnosti smlouvy (ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv). Doba realizace veřejné zakázky
závisí na vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky (podrobnosti viz příloha č. 2 - obchodní
podmínky).

4.2

Místem plnění jsou pracoviště zadavatele: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00
Brno a Mendelova univerzita v Brně, Valtická 686, 691 44 Lednice. Konkrétní požadovaná lokalizace
multifunkčních zařízení je blíže specifikována v příloze č. 1b – předpokládané rozmístění zařízení.

5.

Podmínky účasti v zadávacím řízení

5.1

6.

Zadavatel v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona stanovuje jako podmínku účasti v zadávacím řízení splnění
kvalifikace a předložení obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2
(včetně vyplněné technické specifikace).

Předložení dokladů o kvalifikaci

6.1 Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem. Zadavatel požaduje v souladu s ust. §
73 zákona splnění základní a profesní způsobilosti.
6.2 Způsobilým dle § 74 zákona není dodavatel, který:
a. Byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b. Má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c. Má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění;
d. 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;
e. 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.
6.3 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.2, písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku bodu 6.2, písm. a) splňovat:
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a.
b.
c.

Tato právnická osoba,
Každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
Osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

6.4 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu;
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v §
74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
6.5 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a. Výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona;
b. Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;
c. Písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;
d. Písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona;
e. Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona;
f. Výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
6.6 Dodavatel může využít vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
6.7 Je-li dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm.
a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.
6.8 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje. Dodavatel může využít vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této
zadávací dokumentace.
6.9 Vybraný dodavatel předloží na výzvu zadavatele elektronické originály dokladů o kvalifikaci. Zadavatel
vyloučí dodavatele, který tyto doklady nepředloží.

7.

Vysvětlení zadávací dokumentace

7.1

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 54
odst. 5 zákona.

7.2

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace buď na základě žádosti
dodavatele, nebo z vlastního podnětu.

7.3

Případná vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejňována rovněž na profilu zadavatele
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4032.html .

8. Způsob zpracování nabídkové ceny
8.1 Nabídková cena (tj. cena za 1 černobílou a 1 barevnou stranu A4) musí obsahovat veškeré nutné náklady
k řádné realizaci dodávky, vč. všech nákladů souvisejících:
Umístění zařízení požadovaných parametrů včetně terminálu SafeQ nebo terminálů systému
kompatibilního se SafeQ;
- Instalace a konfigurace zařízení
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-

Veškerý spotřební materiál a náhradní díly, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti zařízení (tj.
včetně tonerů, tiskových válců, s výjimkou papíru a dalšího spotřebního materiálu);
Opravy a servis
Autorský poplatek, je-li zákonem vyžadován;
Pronájem zařízení;
Pojištění proti poškození nebo odcizení.

8.2

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za 1 stranu A4 (černobílou, barevnou) v českých korunách
v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o
pronájmu multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení.

8.3

Stanovení předpokládaného orientačního ročního objemu využití na jedno zařízení vychází z počtu
zhotovených kopií a tisků v roce 2018 - 2019 a činí 35.000 černobílých stránek A4 /zařízení / rok a 5.000
barevných stránek A4/ zařízení / rok.

8.4

Pro jednotlivá zařízení nebude skutečné množství tištěných / kopírovaných stránek ve smluvním období
nijak limitováno.

9.

Obchodní podmínky a platební podmínky

9.2

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 37 odst. 1
zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou zpracovány ve formě a struktuře
smlouvy o pronájmu multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení. Součástí nabídky
bude návrh této smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

9.3

Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní
identifikaci a nabídkové ceny za 1 stranu A4 a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky
předloží jako návrh smlouvy.

9.4

Obchodní podmínky vymezují budoucí smluvní vztah. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními
podmínkami. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu
akceptovali. Návrh smlouvy dodavatele nesmí obsahovat další ustanovení odlišná od obchodních
podmínek.

9.5

Dodavatel není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části textu smlouvy s výjimkou údajů, u nichž je
tato možnost uvedena, tj. pasáže se žlutým podkladem. Po vyplnění příslušných údajů dodavatel odstraní
ze smlouvy žlutá místa (tj. smlouvu předkládá bez těchto žlutých míst). V případě, že dodavatel nesplní
podmínky pro zpracování smlouvy, tj. změní části, jejichž změnu zadavatel výslovně neumožnil, nebo
uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, pak jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky
a bude vyřazena.

10. Základní pokyny k podávání nabídek
10.2 Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického
nástroje
E-ZAK
(adresa
profilu
zadavatele
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4032.html ). Zadavatel doporučuje provést akci ,,test
nastavení prohlížeče“ v hlavní nabídce elektronického nástroje E-ZAK.
10.3 Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem a
e-mailovou adresu pro elektronický písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Dodavatel rovněž
uvede ID funkční datové schránky. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka),
uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
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10.4 Nabídka bude zpracována písemně v českém nebo slovenském jazyce (anglický jazyk je přípustný
v souvislosti s předložením produktových či katalogových listů apod.). Dodavatel v rámci nabídky předloží
kompletní scan nabídky. Smlouva včetně příloh musí být s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb. a následné
uveřejnění v registru smluv předložena rovněž v otevřeném editovatelném formátu (*.doc, *.docx, *.xls,
*.xlsx).
10.5 V případě, že nabídku podává společně několik dodavatelů, jsou povinni předložit zadavateli současně s
doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že
všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

11. Složení nabídky
Nabídka musí obsahovat minimálně následující části:
11.2 Krycí list nabídky (viz příloha č. 3)
11.3 Obchodní podmínky (viz příloha č. 2) včetně dodavatelem vyplněné přílohy č. 1a zadávací dokumentace –
technické specifikace, kde je třeba vyplnit všechna žlutě podbarvená pole v souladu s požadavky
Zadavatele. Zadavatel stanovil minimální technické požadavky u každého dílčího technického parametru.
Nabídka každého dodavatele musí v každém technickém parametru vyhovět alespoň stanovené požadované
úrovni. Technické požadavky splňuje nabídka, která obsahuje pouze položky ,,ANO“ uvedené ve všech
dílčích položkách technické specifikace zařízení.
11.4 Doklady o kvalifikaci, kterými bude dodavatel prokazovat splnění:
11.4.1

Základní způsobilosti;

11.4.2

Profesní způsobilosti. Doklady o kvalifikaci lze dle článku 6 této Výzvy nahradit rovněž čestným
prohlášením.

12. Datum a místo pro předložení nabídky, otevírání nabídek
12.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 5. 2020 v 10:00 hod.
12.2 Dodavatel podá nabídku prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK (adresa
profilu zadavatele https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4032.html) ve lhůtě podle bodu 12.1 této
zadávací dokumentace. Nabídky přijaté po tomto termínu nebudou elektronickým nástrojem zpřístupněny,
tudíž je zadavatel neotevře a nebudou zařazeny do hodnocení.
12.3 Otevírání nabídek se uskuteční 27. 5. 2020 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Vzhledem ke skutečnosti, že podání nabídek je možné pouze formou elektronickou, bude otevírání nabídek
neveřejné.

13. Ostatní podmínky zadávacího řízení
13.1 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek podle § 102 zákona.
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14. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
14.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž
ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě dvou dílčích hodnotících kritérií:
* nabídková cena za 1 stranu černobílého tisku (kopie) ve formátu A4 v Kč bez DPH s váhou 80 %
* nabídková cena za 1 stranu barevného tisku (kopie) ve formátu A4 v Kč bez DPH s váhou 20 %
14.2 Popis hodnocení:
14.2.1 Kritérium nabídkové ceny za 1 stranu černobílého tisku (kopie) ve formátu A4 v Kč bez DPH
s váhou 80 %
Toto dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější nejnižší nabídková cena, se hodnotí tak, že nejnižší
nabídkové ceně je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Následně budou získané body násobeny vahou kritéria (0,8).
Bodový výpočet:

nejnižší nabídková cena
----------------------------------------------nabídková cena daného účastníka

* 100

* 0,8 (váha kritéria)

14.2.2 Kritérium nabídkové ceny za 1 stranu barevného tisku (kopie) ve formátu A4 v Kč bez DPH
s váhou 20 %
Toto dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější nejnižší nabídková cena, se hodnotí tak, že nejnižší
nabídkové ceně je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.
Následně budou získané body násobeny vahou kritéria (0,2).
Bodový výpočet:

nejnižší nabídková cena
----------------------------------------------nabídková cena daného účastníka

* 100

* 0,2 (váha kritéria)

14.3 Poté hodnotící komise sečte body, získané účastníkem v obou dílčích kritériích hodnocení. Následně
hodnotící komise vyhodnotí pořadí účastníků dle dosaženého bodového zisku tak, že nabídka s nejvyšším
celkovým počtem bodů bude hodnocena jako nejvýhodnější a dále budou nabídky analogicky hodnoceny
dle celkového počtu dosažených bodů od nejvyššího celkového počtu dosažených bodů po nejnižší celkový
počet dosažených bodů.
14.4 Pokud hodnotící komise posoudí předloženou nabídku jako nabídku obsahující mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, bude postupovat v souladu s § 113 zákona.
14.5 V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů dodavatelů, kteří by se na základě zvoleného
hodnotícího kritéria umístili na prvním až druhém místě, zadavatel v souladu s ustanovením § 127, odst. 2
písm. d) zákona, zadávací řízení zruší.

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
15.1 Zadavatel provede výběr dodavatele v souladu s ust. § 122 zákona.
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15.2 U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
,,skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce.
15.3 Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z uvedené evidence, bude vybraný dodavatel vyzván k předložení
dokladů a údajů o skutečných majitelích dle ustanovení § 122 odst. 5 zákona. Dodavatel v takovém případě
předloží:
15.3.1 identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
15.3.2 doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
15.4 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podle ust. § 122 odst. 7 zákona musí vyloučit takového vybraného
dodavatele, který nepředloží požadované informace a doklady.
15.5 Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, pokud na základě informací o jeho skutečných majitelích zjistí, že
byl ve střetu zájmů (§ 124 odst. 3 zákona). V případě střetu zájmů, musí zadavatel v písemné zprávě uvést
soupis osob, u kterých byl střet zájmů zjištěn, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn (§ 217
odst. 2 písm. l).
15.6 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který splňuje podmínky
uvedené v předchozím bodě zadávací dokumentace, a to kdykoli v průběhu zadávacího řízení
s přihlédnutím k zásadám uvedeným v § 6 zákona.
15.7 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podle ust. § 48 odst. 7 a 9 zákona musí vyloučit takového vybraného
dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá
vydány výlučně zaknihované akcie.

16. Další informace k zadávacímu řízení
16.1 Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel zruší
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
16.2 Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
16.3 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat dle § 88 zákona.
16.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel mu
je v tomto případě povinen poskytnout přiměřenou součinnost.
16.5 Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
16.6 Dodavatel má povinnost do 31. 12. 2031 uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MŠMT, MPSV, MF,
NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
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16.7 Dodavatel bere na vědomí povinnost uveřejnění kompletní smlouvy včetně přílohy / příloh na profilu
zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění, v registru
smluv.
16.8 Na zpracování zadávacích podmínek se nepodílela žádná osoba odlišná od Zadavatele.
16.9 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podle § 39 zákona je oprávněn provést hodnocení nabídek před
posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
16.10Zadavatel si vyhrazuje dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka
ze zadávacího řízení jeho uveřejněním na profilu zadavatele a dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona právo
uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1a
Technická specifikace
Příloha č. 1b
Požadované rozmístění multifunkčních zařízení
Příloha č. 2
Obchodní podmínky (smlouva o pronájmu multifunkčních tiskových, kopírovacích a
skenovacích zařízení)
Příloha č. 3
Krycí list nabídky
Příloha č. 4
Čestné prohlášení
V Brně dne 6. 5. 2020

Digitálně podepsal doc.

doc. Ing. Martin Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2020.05.06
Klimánek, Ph.D. Datum:
19:05:41 +02'00'

..…………………………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka
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Příloha č. 1a Zadávací dokumentace

Technická specifikace
(uvedena v samostatné příloze)

12

Příloha č. 1b Zadávací dokumentace

Požadované rozmístění multifunkčních zařízení
(uvedena v samostatné příloze)
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky
(uvedeny v samostatné příloze)
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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky

Název zakázky

Pronájem multifunkčních tiskových,
kopírovacích a skenovacích zařízení
ZADAVATEL

Název subjektu:

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

sídlo:

Zemědělská 1, 613 00 Brno

IČO:

62156489

ID datové schránky:

85ij9bs

Právní forma:

Veřejná vysoká škola

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

DODAVATEL

Název subjektu:
sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail pro zaslání případné
objednávky:
bankovní spojení:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
osoba oprávněná jednat za
dodavatele:
kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
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NABÍDKOVÁ CENA za 1 černobílou stranu formátu A4 (v CZK)
DPH
Cena s DPH
Cena bez DPH

……………………………………

……………………………………

…………………………………………..

NABÍDKOVÁ CENA za 1 barevnou stranu formátu A4 (v CZK)
DPH
Cena s DPH

Cena bez DPH

……………………………………

……………………………………

…………………………………………..
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Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
„Pronájem multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích
zařízení“
Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

1) splňuje požadavky na základní způsobilost uvedené v § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále také jen „zákon“).
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) 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,
e) 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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a
vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel dále prohlašuje, že je v případě výzvy zadavatele schopný doložit splnění podmínek základní
způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
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2) splňuje požadavky na profesní způsobilost uvedené v § 77 odst. 1 zákona.
Dodavatel dále prohlašuje, že je v případě výzvy zadavatele schopný doložit splnění podmínek profesní
způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje

Dodavatel:
IČO/DIČ:
Sídlo:
Osoba oprávněna jednat:
Funkce:
V…………………….. dne ……………..2020

…..…………………..…………………………………………..
Podpis/y
jméno a příjmení:
Podpis(y) dodavatele v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za
dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)
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