VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále
jen „zadavatel“), tímto vyzývá v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zájemce zařazené v dynamickém nákupním systému
k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.
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: 133_Ve_Svatomartinské tonery
Interní číslo veřejné zakázky: 16/9615/133
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 výše uvedenou veřejnou
zakázku zadávanou podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 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 dynamického nákupního
systému podáním žádosti o účast podle § 140 ZZVZ o zařazení požádat - podmínky pro zařazení do
dynamického nákupního systému jsou uveřejněny na internetové adrese
https://zakazky.tul.cz/dns_display_11.html
Vzhledem ke skutečnosti, že byl výše uvedený dynamický nákupní systém zaveden dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), žádostí o
účast dle ZZVZ se v zadávací dokumentaci rozumí podání předběžné nabídky specifikované
v zadávací dokumentaci k zavedení DNS.
Zadavatel současně upozorňuje zájemce na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných
norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Uchazeč se tak musí
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též
ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.
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 účastník před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími
podmínkami včetně případného vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace a vyjasnil si ještě před
podáním nabídky případné nejasnosti.
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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 s výjimkou
tonerů v objednávce č. 06/11/2016. Zadavatel neakceptuje tonery vyrobené před r. 2015.
typ toneru, cartrigde,
Uvést na faktuře
číslo obj.
typ tiskárny
pásky….
počet ks
OKI B401
černý
01/11/2016
2
HP LJ color MFP
M175nw
black
02/11/2016
1
yellow
1
OGP/6/8110/898
magenta
1
cyan
1
HP Designjet 70
cyan
03/11/2016
1
black
1
Kyocera FS-1120D
TK160 black
1
HP LJ 1020
Q2612A
2
Canon
MF8350CDN
CRG-718Bk
1
EPSON AcuLaser
M2300
černý
1
Canon - vše velikost
XL
CLI 551M
2
CLI 551Bk
2
CLI 551Y
2
CLI 551C
2
PGI550 Bk
2
Canon LBP251dw
černý
1
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04/11/2016

05/11/2016

HP 304A

07/11/2016

08/11/2016

09/11/2016

1
1

CC532A
106R01374
44973533 yellow
44973534 purpurová

1
2
1
1

AODK252 žlutý
zobrazovací válec A031 05H
žlutý
zobrazovací válec A031 0AH
červený
zobrazovací válec A031 0GH
modrý
CC530A kompatibilní
CC531A
Kompatibilní
CC5332A
Kompatibilní
CC533A
Kompatibilní
Černý
kompatibilní

1

AODK152
AODK452
zobrazovací válec černý
A03100H
C540H1KG černý

1
1

C540H1CG azurový

1

C540H1MG purpurový

1

C540H1YG žlutý
85A

1
1

Xerox 3250
OKI C301dn
Minolta Magicolor
4690MF

06/11/2016

CC531A
CC533A

HP LJ CP2025

Brother TN-2320
Minolta Magicolor
4690MF

Lexmark X543

HP
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OGP/6/8110/734,
pro potřeby projektu
Lokální rychlost
disipace turbulentní energie
v dispersních
systémech
reg.č. 16-20175S

1
1
1
2
2
2
2
2

1
1

OGP/6/8110/971
pro potřeby
projektu
Zefektivnění
akumulace
energie a zajištění
stability
rozvodné sítě
rozšířením
provozního pásma
přečerpávacích
vodních
elektráren reg.č.
TH01020982

Lexmark

10/11/2016

802Y žlutý
802SC modrý
802M červený
802SK černý

2
1
2
2

černý
černý
modrý
žlutý
červený
černý

2
1
1
1
1
2

22XL
1x magenta
TK590K
Q2612A
44844505 yellow
černý
44469705 magenta
44469706 cyan
44469704 yellow
4469803 black
CHPC9720AXNG magenta
82X, C4182X
černý

1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1

černý

1

A06X0Y0 odpad. Nádobka

1

černá
multipack M,C,Y
černý
černý
purpurový
modrý
TK590K
TK590C
TK590M
TK590Y
Q6000A černý
Q6002 žlutý

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

black
cyan
yellow

1
1
1

Samsung MLT D116L
HP 130A

HP LJ 1022
Tri-colour
C9352CE UUQ
12/11/2016
HP Color LJ 3600n
Kyocera
HP LJ
OKIC831
Lexmark Cx410de
OKI MC 662
11/11/2016

HP LJ 4650DN
HP LJ 8150DN
13/11/2016
Minolta BizHub 43
OKI B401d,
MB441/MB451
14/11/2016
Konika Magicolor
4690
HP LJ 400 color
MFP
OKI MC861
OKI 851/851+

Kyocera

HP
Xerox WorkCentre
6605
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15/11/2016

magenta
TK590C
TK590K
TK590M
TK590Y
TK350
černý
černý

1
1
1
1
1
2
2
2

černý

2

černý
CN633A 300ml foto black
CN634A 300ml light gray
CN635A 300ml matte black
CN630A yellow

1
1
1
1
1

TK3100
černý

1
1

černý

1

černý

1

černý
azurový
žlutý
purpurový
C13S050611 žlutý
C13S050614 černý
C13S050613 azurový
černý

1
1
1
1
2
1
1
1

CB540A černý
CB541A
CB542A
CB543A
TK410
49X
42918108 válec černý
43837132 černý
43837131 azurový

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kyocera

Kyocera
HP 1006
Minolta BizHub 20
Kyocera FSC2026MFP
Kyocera FS1028MFP
18/11/2016
Plotr HP Z5400
19/11/2016
16/11/2016
17/11/2016

Kyocera ECOSYS
FS-2100DN
HP LJ P106
Canon i-sensys
4690pL
Kyocera Ecosys
MF1118MFP
HP color LJ
CM1017MFP

Epson

20/11/2016

21/11/2016
22/11/2016

HP LJ 1022
HP Color LJ
CP1515n

Kyocera
HP
OKI

OGP/6/8110/979
KVM/16/2370/085

OGP/6/8110/986

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
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označení původu, připouští zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo
lepších řešení.
CPV kód: 30125000-1, 30125100-2
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 300 000,- Kč
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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 23. 11. 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/.
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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
7

Zadávací lhůta

Zadavatel v souladu s § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu.
Zadávací lhůta činí 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.
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Požadavky na zpracování nabídky

Jelikož je specifikovaný dynamický nákupní systém dle § 138 ZZVZ plně elektronickým systémem
pro zadávání veřejných zakázek, zadavatel i dodavatel používá výlučně elektronické prostředky.
Nabídka tedy musí být podána účastníkem elektronicky, a to pomocí E-ZAKu dostupného na
https://zakazky.tul.cz/.
Nabídka bude zpracována v níže uvedeném členění:
1. Nabídka (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje jako dodací lhůta, záruční lhůta,
technické parametry atd.)
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2. Návrh smlouvy (viz příloha č. PS včetně přílohy P1, která je nedílnou součástí smlouvy.).
V nabídce musí být účastník označen údaji v souladu s § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Účastník v nabídce uvede jméno a kontaktní údaje (včetně e-mailu) na osobu odpovědnou
za zpracování nabídky a na osobu oprávněnou jednat za účastníka.
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 poddodavatel jiného dodavatele. Jeden poddodavatel však může být
poddodavatelem více dodavatelů.

9

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10 Jazyk nabídky
Nabídka musí být podána v českém jazyce, popis technických parametrů je přípustný i v angličtině.

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.

12 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti (viz. § 114 odst. 1 ZZVZ).
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Jediným hodnoticím kritériem je nabídková cena.
V případě, že se při hodnocení nabídek, z důvodu rovnosti nabídkových cen, umístí v pořadí dva či
více účastníků 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 účastníků. Účastníci
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 Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může v souladu s § 98 ZZVZ ve lhůtách zde stanovených vysvětlit zadávací dokumentaci
a to i na žádost účastníka.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele musí být doručena písemně,
prostřednictvím E-ZAKu dostupného na internetové adrese https://zakazky.tul.cz/.
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Na základě žádosti zadavatel poskytne elektronicky pomocí E-ZAKu vysvětlení zadávací
dokumentace. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti (bez identifikace tazatele), poskytne
zadavatel zároveň i všem zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.
Zadavatel může v souladu s § 99 ZZVZ změnit či doplnit zadávací dokumentaci.

14 Otevírání obálek s nabídkami
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání obálek podle §
109 ZZVZ nebude konat. Otevírání nabídek provede v souladu s § 109 ZZVZ zadavatel.

15 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
 Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených
v § 127 ZZVZ.
 Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
 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 11. 11. 2016
příloha PS - Návrh smlouvy
příloha P1 - Nedílná příloha smlouvy
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Za zadavatele
RNDr. Ivana Večeřová

