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1.

Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) a cíl zadávacího řízení
1.1

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou:
a) postupné dodávky xerografického papíru formátu A4 a A3 do kopírovacích strojů,
laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk.
Předpokládané množství je uvedeno v množství balíků (á 500 listů):
Předpokládaný
požadovaný počet balíků
580 000
15 000

Typ
xerografický papír A4 80 g/m 2
xerografický papír A3 80 g/ m 2

b) postupné dodávky obálek a poštovních tašek v množství a specifikaci, uvedené
v následujících tabulkách:
b.1 - Obálky a poštovní tašky vlhčící
Předpokládaný
Počet kusů
požadovaný
v balení
počet ks

Typ

Rozměr

minimální
gramáž
g/m2

C6 – bílá, rovná klopa

114 x 162

80

1 590 000

1 000

DL – bílá, rovná klopa

110 x 220

80

310 000

1 000

C5 – bílá, rovná klopa

162 x 229

80

690 000

1 000

C5, rovná klopa

162 x 229

100

270 000

500

C4, rovná klopa

229 x 324

100

500 000

250

B4, rovná klopa

250 x 353

100

555 000

250

B5, rovná klopa

176 x 250

100

165 000

500

Obálky

Poštovní tašky

Obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád)
B6-bez pruhu

125 x 176

80

715 000

1 000

B6-červený pruh

125 x 176

80

995 000

1 000

B6-modrý pruh

125 x 176

80

185 000

1 000

C5-bez pruhu

162 x 217

80

200 000

1 000

C5-červený pruh

162 x 217

80

195 000

1 000

C5-modrý pruh

162 x 217

80

140 000

1 000

Obálky s dodejkou – bílé
B6-bez pruhu

125 x 176

80

485 000

1 000

B6-červený pruh

125 x 176

80

525 000

1 000

B6-modrý pruh

125 x 176

80

150 000

1 000

162 x 217

80

345 000

1 000

162 x 217

80

430 000

1 000

C5-zelený pruh,
doporučeně
C5-zelený pruh, do
vlastních rukou
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b.2 - Obálky a poštovní tašky samolepící s krycí páskou

Předpokládaný
Počet kusů
požadovaný
v balení
počet ks

Typ

Rozměr

minimální
gramáž
g/m2

C6 - bílá

114 x 162

80

1 140 000

1 000

DL - bílá

110 x 220

80

485 000

1 000

DL s okénkem – bílá

110 x 220

80

210 000

1 000

C5 - bílá

162 x 229

80

965 000

1 000

C5

162 x 229

100

670 000

500

C4

229 x 324

100

250 000

250

B4

250 x 353

100

695 100

250

B5

176 x 250

100

255 000

500

130

270 000

Obálky

Poštovní tašky

Poštovní tašky s křížovým dnem (x)
B5, x dno šíře 32 mm

176 x 250

B4, x dno šíře 40 mm
250 x 353
130
560 000
B4 neroztrhnutelná,
x dno šíře 40 mm
250 x 353
130
380 000
(vyztužená min.
textilním vláknem).
Obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád)

250
250
250

B6-bez pruhu

125 x 176

80

320 000

1 000

B6-červený pruh

125 x 176

80

370 000

1 000

B6-modrý pruh

125 x 176

80

195 000

1 000

C5-bez pruhu

162 x 217

80

125 000

1 000

C5-červený pruh

162 x 217

80

310 000

1 000

C5-modrý pruh

162 x 217

80

170 000

1 000

Obálky s dodejkou – bílé
B6-bez pruhu

125 x 176

80

375 000

1 000

B6-červený pruh

125 x 176

80

360 000

1 000

B6-modrý pruh

125 x 176

80

160 000

1 000

Obálky bublinkové
C/13

170x225

65 000

100

D/14

200x275

88 000

100

c) Centrální zadavatel požaduje dodat předmětný xerografický papír, obálky a poštovní
tašky do místa plnění dle článku 2 této ZD.
d) Předmět veřejné zakázky musí splňovat technické podmínky uvedené v článku 6
této ZD.
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e) Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
1. část - Dodávky xerografického papíru formátu A4 a A3
2. část - Dodávky obálek a poštovních tašek
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednotlivé části nebo obě části veřejné
zakázky.
Klasifikace zboží: CPV:

1. 2.

30197644-2

Xerografický papír

30199230-1

Obálky

Cíl zadávacího řízení

Cílem zadávacího řízení k této nadlimitní veřejné zakázce je uzavřít mezi centrálním
zadavatelem a čtyřmi vybranými uchazeči rámcovou smlouvu, na základě které budou
následně veřejní zadavatelé uvedení v Příloze č. 1 této ZD uzavírat postupně kupní
smlouvy na dodávky předmětu plnění veřejné zakázky, a to až do výše
předpokládaného finančního limitu 35,5 mil. Kč bez DPH pro 1. část, a do výše
předpokládaného finančního limitu 11 mil. Kč bez DPH pro 2. část
Zadávací řízení bude probíhat ve dvou etapách:
V první etapě je cílem centrálního zadavatele formou „otevřeného zadávacího řízení“
dle § 21 odst. 1) písm. a) zákona vybrat v souladu s ustanovením § 90 zákona čtyři
uchazeče, jejichž nabídky vyhoví posouzení a nejlépe splní hodnotící kritérium
stanovené v ZD. S nimi centrální zadavatel uzavře v souladu s ustanovením § 82
a § 89 zákona rámcovou smlouvu.
Ve druhé etapě budou veřejní zadavatelé, se kterými má centrální zadavatel
uzavřenou písemnou smlouvu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, písm. b) zákona,
písemně vyzývat k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy vždy toho uchazeče
a účastníka rámcové smlouvy, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako
první v pořadí. Odmítne-li tento uchazeč návrh smlouvy předložit, vyzve veřejný
zadavatel uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil další v pořadí.
Obdobným způsobem postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena
kupní smlouva nebo kdy návrh odmítne předložit uchazeč, který se při uzavírání
rámcové smlouvy umístil poslední v pořadí. Veřejní zadavatelé budou uvedeným
způsobem vyzývat průběžně dle své potřeby až do výše předpokládaného finančního
limitu po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy.
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2.

Termín a místa plnění veřejné zakázky
2. 1.

Termín plnění

Termín plnění veřejné zakázky se požaduje ode dne uzavření rámcové smlouvy
smluvními stranami do 31. prosince 2016 nebo dosažení předpokládané hodnoty
plnění dle článku 1.2. podle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. 2.

Místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou pracoviště veřejných zadavatelů uvedených
v příloze č. 1 této ZD. Konkrétní místa plnění budou uvedena v jednotlivých kupních
smlouvách.
3.

Zveřejňování
Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že centrální
zadavatel poté, co bude uzavřena rámcová smlouva s vybranými uchazeči nebo poté,
co
bude
výběrové
řízení
zrušeno,
zveřejní
na
profilu
zadavatele
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_index.html, zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech uchazečů, kteří
podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů.

4.

Kvalifikační předpoklady
Uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona:
4.1.

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů / § 53 odst. 1 písm. a) a b)/;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. f)/;
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce /§ 53 odst. 1 písm. h)/;
d) čestného prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k)/;
4. 2.

Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona
předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
4. 3.

Ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
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4. 4.

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona předložením:

a) v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) seznamu 3 významných dodávek xerografického
papíru pro 1. část a 3 významných dodávek obálek a poštovních tašek pro 2. část
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu
(finanční objem v Kč) a doby plnění, jejichž přílohou musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě 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.
Za významné dodávky centrální zadavatel považuje obdobné dodávky, které se
vztahují k předmětu plnění této veřejné zakázky, kdy finanční objem každé
dodávky byl u xerografického papíru vyšší než 1 mil. Kč včetně DPH a u obálek a
poštovních tašek vyšší než 100 tis. Kč včetně DPH.

4. 5.

Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

a) Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady
prokazující kvalifikaci v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší
90 kalendářních dnů.
b) Centrální zadavatel požaduje před uzavřením rámcové smlouvy s vybranými
uchazeči předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění
kvalifikace.
c) Uchazeči zapsaní do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „výpis“)“
mohou prokázat splnění kvalifikace „Výpisem ze seznamu“ (§127 zákona), který
nahrazuje prokázání splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d)
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky centrálního zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Centrální
zadavatel přijme „výpis“, pokud ke lhůtě pro podání nabídek, ke které má být
prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.
5.

Způsob prokazování kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými centrálním zadavatelem v této ZD.
5.1

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li dodavatel
zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento
výpis prokázání splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom
rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění
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profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
5.2

Prokázání kvalifikace certifikátem dle § 134 zákona

Předloží-li dodavatel certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který
obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem.
5.3

Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednomu
či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů.
Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační
předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby
dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo
zadavatel nestanoví jinak.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen centrálnímu zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 54 písm. a) zákona.
5.4

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li z jiného právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního
řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý
doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace
čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno,
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v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě,
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem,
místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.
5.5

Změna v kvalifikaci dodavatele

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat
kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost centrálnímu
zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
centrálnímu zadavateli.
Obdobně se povinnost vztahuje na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
centrálního zadavatele podle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření
smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž centrální zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
6.

Technické podmínky

Centrální zadavatel požaduje v souladu s § 46 zákona, aby xerografický papír formátu
A4 i A3, splňoval po celou dobu dodávek následující technické parametry:
Parametr

Jednotka

Norma

Hodnota

Plošná hmotnost

g/m2

ISO 536

80 ±2,5

Tloušťka

um

ISO 534

105 ±5

Hladkost

ml/min

ISO 8791-2

180 ±50

CIE

≥166

Bělost
Vlhkost

%

ISO 287

3,5-5,3

Opacita

%

ISO 2471/ ČSN 50 0309

≥93

Dále centrální zadavatel požaduje:
a) Uchazeč předloží v nabídce kopii certifikátu výrobce, že xerografický papír splňuje
požadavky na trvanlivost dle normy řady ČSN EN ISO 9706.
b) Požadovanou kvalitu papíru doloží uchazeč v nabídce předložením kopie certifikátu
o provedení zkoušky xerografického papíru akreditovaným pracovištěm v českém
jazyce. U parametru „hladkost“ akceptuje centrální zadavatel přepočet při provedení
zkoušky dle normy ISO 5627 (hodnoty v sekundách) na hodnoty dle normy ISO 87912 (hodnoty v ml/min.). U zkoušky na „vlhkost“ není nutné předložit akreditovanou
zkoušku.
c) Akreditovaným pracovištěm se rozumí zkušební laboratoř, které bylo vydané
osvědčení o akreditaci pro zkoušení fyzikálních, mechanických, optických
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a chemických vlastností papíru na základě posouzení shody managementu jakosti
laboratoře s kritérií mezinárodní normy ISO/IEC 17025:2005.
d) Centrální zadavatel požaduje dodat obálky pro doručování podle zákona
500/2004 Sb. (správní řád) samopropisovací s vytrhávací doručenkou
a odtrhovacím poučením pro zasílání písemností podle Správního řádu (zákon
č.500/2004 Sb.).
e) Centrální zadavatel požaduje dodat obálky s dodejkou vlhčící s vytrhávacím
okénkem podlepeným samo-propisujícím papírem.
7.

Způsob hodnocení nabídek
a) Předložené nabídky budou ve smyslu ustanovení § 76 § 97 zákona posouzeny
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků centrálního zadavatele, které
jsou uvedeny v této ZD. Nabídky, které nesplní uvedené požadavky, budou hodnotící
komisí vyřazeny a následně zadavatelem vyloučeny.
b) V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona je jediným hodnotícím
kriteriem nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celkový předpokládaný objem
veřejné zakázky uvedený v čl. 1 ZD.
c) Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 79 odst. 4)
zákona sestaví pořadí uchazečů od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
d) Pro hodnocení nabídek využije centrální zadavatel elektronickou aukci (§ 96 zákona).
Elektronickou aukcí budou podle uvedeného kritéria hodnoceny nabídky, které splní
všechny zákonné požadavky a podmínky a zároveň splní požadavky centrálního
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
e) Podmínky a postup při elektronické aukci je uveden v příloze č. 4 této ZD.
f) Na základě sestaveného pořadí hodnotící komise doporučí centrálnímu zadavateli
uzavřít se čtyřmi vybranými uchazeči pro každou část veřejné zakázky, ve smyslu
hodnocení podle tohoto článku v souladu s ustanovením § 82 a § 89 zákona,
rámcovou smlouvu.

8.

Zpracování nabídkové ceny

8.1. Centrální zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, platebních
a fakturačních podmínek
8.2.1 Při zpracování nabídkové ceny postupuje uchazeč dle pokynů uvedených v příloze č. 3
ZD.
8.3

Výsledné ceny se stanou nedílnou přílohou rámcové smlouvy uzavřené s vybranými
uchazeči.

8.4

Nabídková cena musí být stanovena vždy jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a
musí zahrnovat celní poplatky, cenu za dopravu do místa plnění včetně dalších
nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění výslovně neuvedených.

8.5

Změna nabídkové ceny, resp. jednotkových cen, je možná pouze v případě změny
zákonných sazeb DPH.

9.

Zadávací lhůta
Centrální zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 43 zákona zadávací lhůtu
do 30. dubna 2015.
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10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
b) Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
c) Předložené nabídky musí být vypracovány výhradně v českém nebo slovenském
jazyce včetně všech příloh a dokumentů. Pokud některý z požadovaných dokumentů
nebo jejich kopii má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží
v nabídce úřední překlad tohoto dokumentu do českého jazyka. Povinnost připojit
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady
ve slovenském jazyce.
d) Nabídka musí obsahovat:
- Základní údaje o uchazeči:
• obchodní firma
• sídlo, IČO, DIČ
• číslo účtu
• statutární zástupce uchazeče
• zástupci, oprávnění jednat jménem uchazeče
• telefonní, mailové a faxové spojení
- titulní list nabídky
- obsah nabídky (s číslováním stránek)
- prokázání kvalifikačních předpokladů
- návrh rámcové smlouvy
e) V souladu s § 68 odst. 3 zákona musí nabídka obsahovat:
- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním
či obdobném poměru u zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
f) Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje,
že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude
prosté právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně
24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží odběratelem.
g) Centrální zadavatel požaduje dodávat xerografický papír na nevratných paletách
v kartonech 5x500 listů s ochranou proti povětrnostním vlivům.
h) Obal xerografického papíru musí obsahovat název papíru, výrobce papíru a údaje
o kvalitě papíru.
i) V případě, že uchazeč bude nabízet v návrhu na uzavření smlouvy jinou značku
papíru, než nabídl v soutěži o rámcovou smlouvu, musí jeho nabídka obsahovat
certifikát dokladující požadovanou kvalitu papíru vystavený akreditovaným
pracovištěm v českém jazyce.
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j) Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové
smlouvy provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného zboží
u kteréhokoliv odběratele podle přílohy č. 1 této rámcové smlouvy. Provedením
kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu.
k) Centrální zadavatel požaduje dodávat obálky a poštovní tašky v balení uvedeném
v příloze č. 2 RS. V příloze č. 2 RS uchazeč doplní u xerografického papíru značku
nabízeného papíru včetně výrobce a u obálek doplní uchazeč výrobce obálek.
l) Termín plnění pro jednotlivé dodávky na základě uzavřených kupních smluv bude
nejdéle 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy či obdržení objednávky,
pokud nebude stanoveno jinak.
m) Uchazeč se zavazuje při plnění předmětu veřejné zakázky postupovat ve smyslu
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.
n) Centrální zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč do 3 pracovních dnů
od obdržení písemné výzvy k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy
oznámil, zda-li bude na tento návrh reagovat.
o) Centrální zadavatel požaduje zaslání návrhu kupní smlouvy uchazečem
do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy k předložení návrhu na uzavření
kupní smlouvy.
11. Poskytování dodatečných informací
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve lhůtě
stanovené zákonem o veřejných zakázkách zadavatel doručí uchazeči dodatečné informace
k zadávací dokumentaci.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem
ostatním uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Bude-li žádost o dodatečné
informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat
požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.
Zadavatel požaduje podepsání datové zprávy uznávaným elektronickým podpisem nebo
označení datové zprávy uznávanou elektronickou značkou u jakýchkoliv datových zpráv
zasílaných elektronickými prostředky. S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu
k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby každý
takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče tak, jak
je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního či jiného rejstříku nebo prokázáno jiným
relevantním dokladem.
V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné, společně s dotazem předložit plnou moc
vystavenou této osobě osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pro doručení
žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací
využito elektronických prostředků. Uchazeč je povinen sdělit bezodkladně po obdržení
zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné
informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá
uchazeč.
12. Podávání nabídek:
Nabídku je možné podat pouze elektronicky.
Požadavky a podmínky na podání nabídky elektronickými prostředky jsou uvedeny
v příloze č. 3 této ZD.
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Centrální zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro hodnocení podaných nabídek bude použita
elektronická aukce. Uchazeče, kteří nebudou po posouzení a předběžném hodnocení
nabídek vyloučeni, zadavatel vyzve k podání nových aukčních hodnot.
Výchozí nabídkové ceny budou do aukce přeneseny elektronickým nástrojem.
13. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídek centrálnímu zadavateli končí dne 18. 12. 2014 v 10.00 hodin.
14. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 zákona a v souladu s § 71
odst. 8 bez přítomnosti uchazečů.
15. Obchodní a platební podmínky, sankce
Veškeré obchodní a platební podmínky včetně sankcí jsou uvedeny v závazném návrhu
rámcových smluv, který tvoří přílohu č. 1 a 2 této ZD a je její nedílnou součástí.
16. Závazný text Smlouvy
Uchazeč doloží doplněný závazný text Rámcové smlouvy pro tu část zakázky, pro kterou
podává nabídku. Návrh Rámcové smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
Závazný text Rámcové smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené v návrhu Rámcové
smlouvy či požadované ZD.
Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu návrhu Rámcové smlouvy
považuje centrální zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto ZD.
Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy dále jednat a vyžadovat její
upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených
v zadávacích podmínkách.
17. Seznam příloh ZD
Příloha

Název

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Návrh RS xerografický papír
Návrh RS obálky
Požadavky a podmínky na podání nabídky elektronickými
prostředky
Podmínky a postup při elektronické aukci

Příloha č. 3
Příloha č. 4

Počet listů

Ing. Stanislav Loskot
centrální zadavatel
v.z. Ing. Šárka Nováková
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