VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále
jen „zadavatel“), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené
zadávací dokumentací k zavedení dynamického nákupního systému, tímto vyzývá zájemce zařazené
v dynamickém nákupním systému k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku dle § 95
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Zadávací dokumentace, obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky a další informace, je
součástí této výzvy k podání nabídek.
Název DNS: 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky,
elektroniky a příslušenství
Název zakázky: 081_Ve_Tonery TUL
Interní číslo veřejné zakázky: 16/9615/081
Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Kontaktní osoba:

RNDr. Ivana Večeřová; tel.: +420 485 353 044;
e-mail: zakazky@tul.cz

Internetová adresa
profilu zadavatele a
elektronického nástroje
E-ZAK:

https://zakazky.tul.cz/
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Preambule

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících
podrobnosti nezbytné pro vypracování a podání nabídek zájemců na výš uvedenou veřejnou
zakázku zadávanou podle § 95 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“), v dynamickém nákupním systému (dále jen „zadávací dokumentace“).
Dodavatelé, kteří nebyli zařazeni do dynamického nákupního systému, nemohou nabídku na plnění
této veřejné zakázky podat, mohou však po celou dobu trvání tohoto DNS podáním předběžné
nabídky podle § 94 ZVZ o zařazení požádat - podmínky pro podání předběžné nabídky jsou
uveřejněny na internetové adrese https://zakazky.tul.cz/dns_display_11.html
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „EZAK“) dostupného na výše uvedené internetové adrese. Veškeré úkony v rámci tohoto řízení se
provádějí elektronicky prostřednictvím E-ZAKu, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách
nebo v průběhu řízení jinak.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím E-ZAKu se považují za řádně doručené dnem jejich
doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v E-ZAKu. Na doručení písemnosti nemá vliv,
zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi
odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v
elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za řádné a včasné
seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím E-ZAKu jakož i za
správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Zadavatel doporučuje, aby se zájemce před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími
podmínkami včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám a vyjasnil si ještě
před podáním nabídky případné nejasnosti.
Signature Not Verified

Ivana Večeřová
31.8.2016 10:56:52
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Předmět veřejné zakázky

Předmět zakázky: Předmětem zakázky je dodávka tonerů, příp. dalšího příslušenství k tiskárnám či
kopírkám. Předmět je rozdělen do skupin podle čísla objednávky (č. obj.) Každá objednávka bude
zabalena zvlášť a zvlášť vyfakturována, na každé faktuře bude uvedeno číslo zakázky a číslo
objednávky.
Zadavatel požaduje nové originální tonery a součásti od výrobce tiskárny či kopírky Zadavatel
neakceptuje tonery vyrobené před r. 2015.
číslo obj.

typ tiskárny

typ toneru, cartrigde, pásky….

počet ks

01/08/2016

OKI MB 472
Kyocera FS-C2026MFP

45807102 černý
TK 590K
TK 590C
TK 590M
TK 590Y
AODK152 černý
AODK252 žlutý
C7115X
CLI 8 c,m,y sada
TK1140
DR-2100
TN230M
CLT-M506L magenta
CLT-C506L cyan
CLT-Y506L yelow
CLT-K506L black
sada zobrazovacích jednotek
AODK152 černý
AODK452 modrý
TN230Bk
TN230Y
44844506 magenta
44844507 cyan
TK130
TK475
113R00724 magenta
113R00723 cyan
C-EXV34 yellow
C-EXV34 magenta
C-EXV34 cyan
C-EXV34 black
Q2612AD

1
2
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Konika Minolta 4690

02/08/2016

HP
Canon MP 830
Kyocera FS -1035MFP
Brother HL-2140
Brother DCP-9010CN
Samsung CLX-6260ND

03/08/2016

Minolta 4690MF

04/08/2016

Brother DCP 9010CN
OKI
Kyocera
Kyocera
Xerox Phaser 6180MFP
Canon C2225

HP LJ 1010
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HP Desingnjet Z 3200 Photo

05/08/2016

06/08/2016

HP
HP LJ 1102
Samsung
Konika Minolta
OKI B401
OKI C9655
Brother MFCJ4510DW

HP

C9451A
C9450A
C9454A
C8727AE č. 27
CE 285A
MLT-D116L
A32W021
44992402
42931703 zapékací jednotka
LC-127XL-BK
LC-125XL-C
LC-125XL-Y
LC-125XL-M
Q2612A

2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1

CPV kód: 30125000-1, 30125100-2
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
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Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: neuvádí se
4

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře:
- cena bez DPH,
- DPH,
- cena s DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako
cena maximální a nepřekročitelná.
5

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 8. 9. 2016 do 10:00. Rozhodující je datum doručení, nikoli podání
k odeslání.
Na nabídku podanou po tomto termínu se pohlíží, jako by nebyla podána.
Místo pro podání nabídek:
Nabídky, prosím, podávejte prostřednictvím E-ZAKu na internetové adrese https://zakazky.tul.cz/.
6

Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Lhůta pro plnění zakázky: 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy.
Místo plnění zakázky: Technická univerzita v Liberci, budova G – sklad, Radka Blechová tel.
725 748 376, Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17
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Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 60 dnů. Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
v den určený dle § 43 odst. 3 ZVZ.
8

Požadavky na zpracování nabídky

Při zadávání této veřejné zakázky používá zadavatel i zájemce výlučně elektronické prostředky
podle § 149 ZVZ. Nabídka tedy musí být podána zájemcem elektronicky, a to pomocí E-ZAKu
dostupného na https://zakazky.tul.cz/.
Součástí nabídky je návrh kupní smlouvy, který zájemce elektronicky podepíše. Zadavatel
upozorňuje, že nabídka podaná v elektronické podobě musí být v souladu s ustanovením § 149 odst.
4 ZVZ opatřena uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat uchazeče.
Má se za to, že podepsáním nabídky uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné
zastupovat zájemce jsou podepsány veškeré zájemcem vyhotovené dokumenty, které jsou součástí
nabídky. Soubor s návrhem smlouvy v příloze zprávy nemusí být samostatně podepsán.
Zadavatel dále doporučuje, aby zájemce soubory s nabídkou odpovídajícím způsobem pojmenoval a
případně zkomprimoval do formátu ZIP (příp. RAR), je-li to z důvodu velikosti souborů nezbytné
pro jednorázové podání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
Nabídka bude zpracována v níže uvedeném členění:
1. Nabídka (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje jako dodací lhůta, záruční lhůta,
technické parametry atd.)
2. Návrh smlouvy - viz příloha PS včetně přílohy P1, která je nedílnou součástí smlouvy.
V nabídce musí být zájemce označen údaji v souladu s § 435 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník. Zájemce v nabídce uvede jméno a kontaktní údaje (včetně e-mailu) na osobu odpovědnou
za zpracování nabídky a na osobu oprávněnou jednat za zájemce.
Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat ve veřejné
zakázce vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou
nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem
více dodavatelů.
9

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
10 Jazyk nabídky
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
11 Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (příloha PS).
Platební podmínky:
Platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (příloha PS).
Návrh smlouvy:
Dodavatel vyplní textová pole určená k vyplnění a návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat za uchazeče přiloží k nabídce. Dodavatel není oprávněn se od návrhu smlouvy odchýlit
v neprospěch zadavatele.
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12 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena (viz § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ)
V případě, se při hodnocení nabídek, z důvodu rovnosti nabídkových cen, umístí v pořadí dva či
více uchazečů na stejném místě, bude pořadí takových nabídek stanoveno dle termínu a času
doručení předmětných nabídek (výše v pořadí se umístí ta nabídka, která byla zadavateli doručena
dříve než druhá nabídka se shodnou nabídkovou cenou).
V případě, že se bude u 2 či více nabídek shodovat termín a čas doručení i nabídková cena, bude
pořadí takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a příslušných uchazečů. Uchazeči
budou písemně pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou chtít losování účastnit, písemně se
omluví. Notářský zápis z losování je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
13 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně,
prostřednictvím E-ZAKu dostupného na internetové adrese https://zakazky.tul.cz/.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne
elektronicky pomocí E-ZAKu dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného
znění žádosti (bez identifikace tazatele), poskytne zadavatel zároveň i všem zájemcům
prostřednictvím E-ZAKu.
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout zájemcům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám prostřednictvím E-ZAKu i bez jejich předchozí žádosti.
14 Otevírání obálek s nabídkami
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání obálek podle §
71 odst. 6 ZVZ se v souladu s § 72 odst. 4 ZVZ nebude konat. Otevírání nabídek provede v souladu
s § 72 odst. 2 ZVZ zadavatel. Protokol o otevírání obálek bude v souladu s § 73 odst. 4 ZVZ
uchazečům zpřístupněn elektronickými prostředky uveřejněním v E-ZAKu.
15 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
 Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených
v § 84 ZVZ.
 Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy vyloučit některé položky z předmětu
plnění veřejné zakázky nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to
především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků zadavateli nebo
zadavatel nebude mít dostatek finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě
uplatňovat nárok na náhradu škody.
V Liberci dne 31. 8. 2016
příloha PS - Návrh smlouvy
příloha P1 - Nedílná příloha smlouvy
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elektronicky podepsáno
………………………………………………
RNDr. Ivana Večeřová

