Příloha č. 4

Vzorová zadávací dokumentace
(pro nadlimitní veřejné zakázky – otevřené řízení)
k veřejné zakázce „Nákup kancelářského nábytku“ vyhlášené dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“)

(POZN: pro ostatní druhy zadávacích řízení a řízení se environmentální
požadavky uplatňují totožně)
(POZN. Zadavatel se může od textu vzorové zadávací dokumentace odchýlit,
pokud bude postupovat v souladu s Metodikou pro nákup nábytku)
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1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Veřejný zadavatel uvedený v bodě 1. vyhlašuje veřejnou zakázku „Nákup kancelářského
nábytku“ k zajištění provozu, kódy CPV :
39100000-3 Nábytek
39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče
(mimo osvětlení) a čisticí prostředky
Podrobná specifikace požadovaného kancelářského nábytku včetně požadovaného
množství je uvedena v příloze č. 5 - Podrobná technická specifikace a nabídková cena.
Předpokládaná hodnota budoucího peněžitého závazku činí XX mil. Kč. Tato hodnota je
předpokládaná a není pro zadavatele závazná.
3.

Místo a termín plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: sídlo zadavatele
Termín plnění
datum/termín

veřejné

zakázky:

Dle

nabídky

uchazeče,

nejpozději

však

do

4. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek
Nabídka bude podána nejpozději do datum do XX:YY hodin do sídla zadavatele
uvedeného v bodě 1. Na nabídky podané po tomto termínu nebude brán zřetel a budou
uchovány k archivaci u zadavatele. Nabídku lze doručit doporučeně poštou, nebo osobně
na adresu zadavatele. Osobně lze nabídku předat do podatelny zadavatele v pracovní dny
v době od XX:YY do XX:YY hodin a od XX:YY do XX:YY hodin. V poslední den soutěžní
lhůty lze nabídky doručit osobně od XX:YY do XX:YY hodin. na místo Z.
Nabídka bude podána v písemné podobě v českém jazyce a bude podána v jednom
originále a dvou tištěných kopiích. Nabídka, včetně dokladů prokazujících kvalifikační
předpoklady, bude vložena do jedné obálky opatřené na uzavření razítkem, zřetelně
označené: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Nákup kancelářského nábytku – NEOTVÍRAT“
s uvedením adresy, na kterou lze zaslat případné vyrozumění uchazeče podle § 71 odst.
6 zákona.
5. Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele dne datum od XX:YY hodin v místnosti
č. Z.

6. Požadavky na kvalifikaci uchazeče
6.1

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona - splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona prokáže uchazeč tímto
způsobem:
a) Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. c), d), e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g) a j) zákona – viz vzor
v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
b) Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. a) a b) – výpis/y z Rejstříku trestů příslušných osob – způsobem podle
§ 57 odst. 1 a 2 zákona ( originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90
dnů ).
c) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. f) – potvrzení příslušného finančního úřadu– způsobem podle § 57
odst. 1 a 2 zákona ( originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90 dnů ).
d) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. h) – potvrzení příslušného orgánu či instituce – způsobem podle § 57
odst. 1 a 2 zákona ( originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90 dnů ).

6.2

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona - splnění profesních
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč tímto
způsobem:
a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) – výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence,
pokud je v ní zapsán – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona ( originál či
úředně ověřená kopie ne starší než 90 dnů ).
b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) – doklad
o oprávnění k podnikání – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona ( originál či
úředně ověřená kopie).

6.3

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona – splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona
prokáže uchazeč tímto způsobem:
a) Uchazeč předloží dle § 55 odst. 1 písm. a) doklad o pojištění, za který
zadavatel považuje pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Zadavatel přitom
stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka
předmětného pojištění činila alespoň XXX Kč – způsobem podle § 57 odst. 1
zákona (originál či úředně ověřená kopie).

6.4

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona – splnění technických
kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona prokáže uchazeč tímto
způsobem:
a) Uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek
obsahově odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí s kontaktními údaji objednatele. Přílohou tohoto seznamu musí
být:
a. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli,
b. osvědčení vydané jinou osobou pokud bylo zboží dodáno poskytovány
jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
c. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle

předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Doklady musí být předloženy způsobem podle § 57 odst. 1 zákona (originál
nebo úředně ověřená kopie).
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel předloží min reference o následujících významných dodávkách
poskytnutých v posledních třech letech:
XXX dodávek kancelářského nábytku v hodnotě XXX.
b) Uchazeč předloží dle § 56 odst. 4 certifikát systému řízení jakosti –
způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Uchazeč předloží doklad prokazující zavedení systému řízení jakosti dle
norem řady ISO 9001.
Uchazeč předloží certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých
technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
6.5

Je-li zákonem připuštěno či zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí
být podepsané statutárním orgánem uchazeče či osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou, musí být jako součást
dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, přiložen originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby k danému úkonu.

6.6

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů podle ustanovení § 125 a násl. zákona. Uchazeč je rovněž
v souladu s ustanovením § 133 a násl. zákona oprávněn prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů předložením certifikátu vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Obchodní a platební podmínky
Ve smlouvě na veřejnou zakázku se musí dodavatel zavázat, že veškeré dřevo
a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
Zadavatel požaduje certifikované dřevo podle certifikátu kontroly dřeva certifikovaného
jako PEFC1 či FSC2 přičemž připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení. Zákonný původ dřeva bude rovněž uznán v případě zavedeného systému
sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako
součást systému řízení podle ČSN EN ISO 9000 nebo ČSN EN ISO 14001 či EMAS dle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti
organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III).
Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU,
připouští zadavatel licenci FLEGT3.
1

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification – Program pro vzájemné uznávání
systémů certifikace lesů): http://www.pefc.org/internet/html

2

FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesů): http://www.fsc.org/en/
Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification – Prosazování práva,
správa a obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření
zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo

3

U necertifikovaného dřeva musí uchazeč uvést typ (druh), množství a původ dřeva
použitého při výrobě. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem
z lesa až k výrobku.)
Další přesná specifikace obchodních a platebních podmínek je uvedena v příloze č.3
zadávací dokumentace „Závazný návrh smlouvy“. Uchazeč tento návrh doplní o
požadované údaje (barevně označeny).
8. Technické podmínky
Ve smyslu § 45 zákona zadavatel požaduje, aby předmět plnění této veřejné zakázky
splňoval tyto technické podmínky:
8.1

Zadavatel
požaduje
typový,
sériově
vyráběný
nábytek
s rozměrovou
kompatibilitou všech prvků umožňující sestavování do různých sestav.
(Způsob prokázání: Katalogem výrobků a Čestným prohlášením)

8.2

Zadavatel požaduje záruku dokompletace v délce min. …….. let v daných
modulech a barevných dezénech.
(Způsob prokázání: Čestným prohlášením)

8.3

Základním materiálem pro požadovaný nábytek je laminovaná dřevotřísková
deska (dále jen LTD) v min. tloušťce 18 mm v dezénech : ……………………………
Uvedené dezény budou ve stejné cenové hladině. Pohledové hrany nábytku budou
opatřeny ABS hranou v barvě nábytku.
(Způsob prokázání: Čestným prohlášením)

8.4

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve
smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků). Dále musí splňovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek
a jeho výrobu, zejména:
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazující
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005, Sb.,
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášku MŽP č. 221/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví seznamy
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž

k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi
produkujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené
zákonným způsobem v zemích, které podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na
zákonnost výroby licenci; více informací na: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo do
používání je omezeno
(Způsob prokázání:
- písemným prohlášením o typu výrobku a jeho užitných vlastnostech,
- u výrobků stanovených dle §12 zákona č. 22/1997 Sb., písemným prohlášením
o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu
posouzení shody podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
- u ostatních výrobků jiným vhodným způsobem dle zákona č. 102/2001 Sb.,
o obecné bezpečnosti výrobků,
- čestným prohlášením žadatele, že s ním není vedeno správní řízení pro
porušování výše uvedených zákonů.
Nábytek opatřený ekoznačkou typu I4 (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude
považován za vyhovující.)
8.5

Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky
příslušných norem:
- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)
(Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující
splnění těchto norem (např. protokolem z laboratoře). Nábytek opatřený
ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude považován
za vyhovující, zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.)

Uchazeč je povinen podat čestné prohlášení o tom, že je těmito podmínkami zadavatele
vázán – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace.
9. Požadavky na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
10.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění uvedeném v příloze č. 5
zadávací dokumentace. Uchazeč pro tyto účely využije přiložený vzor. Uchazeč v příloze
č. 5 doplní List 1 „Nabídková cena“
Příloha č. 5 může obsahovat vzorce pro výpočet některých zadaných údajů. Pokud
uchazeč těchto vzorců využije pro výpočet nabídkové ceny, zodpovídá za správnost
vypočítaných údajů, a je povinen tyto vzorce a následné výpočty zkontrolovat. Zadavatel
v tomto případě nenese odpovědnost za chybně nastavené vzorce. Jednotlivé buňky
přílohy č. 5 nejsou uzamčeny a je tudíž možné je libovolně přepisovat.
11.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky budou obsahovat dokumenty dle § 68 zákona a budou řazeny v tomto pořadí:
a)
4

Identifikace uchazeče – viz vzor uvedený v příloze č. 1.

ČSN ISO 14024 – Environmentální značky a prohlášeni - Environmentální značeni typu I - Zásady
a postupy; značka označující produkty splňující předem stanovené environmentální požadavky v
rámci určité produktové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou (ekologicky šetrné
produkty).

b)

Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f) ve
vztahu ke spotřební dani, g) a j) zákona – viz vzor v příloze č. 2 zadávací
dokumentace.
c) Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a)
a b) – výpis/y z Rejstříku trestů příslušných osob – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2
zákona.
d) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) –
potvrzení příslušného finančního úřadu – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona.
e) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. h) –
potvrzení příslušného orgánu či instituce – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona.
f) Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) – výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence, pokud je
v ní zapsán – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona.
g) Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) – doklad
o oprávnění k podnikání – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
h) Doklad o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst.
1 písm. a) – doklad o pojištění – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
i) Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a)
seznam významných dodávek – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
j) Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 4 certifikát
systému řízení jakosti – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
k) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče –
uchazeč využije závazný vzor uvedený v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
l) Popis plnění veřejné zakázky, ze kterého vyplývá splnění požadovaných technických
podmínek zadavatele uvedených v bodě 8. zadávací dokumentace. V případě
prokázání čestným prohlášením, bude toto prohlášení podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče – uchazeč využije závazný vzor uvedený v příloze č. 4
zadávací dokumentace.
m) Nabídková cena podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče –
uchazeč využije vzor uvedený v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
n) Uchazeč ve své nabídce uvede formou čestného prohlášení, podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávací dokumentací a podmínkami oznámení o veřejné zakázce, že si před
podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že
s podmínkami oznámení o veřejné zakázce a zadávací dokumentací souhlasí a
respektuje je – uchazeč využije vzor uvedený v příloze č. 6 zadávací dokumentace.
o) Případně ostatní doklady.
12. Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
s těmito dílčími kritérii:
Kritérium
1. Nabídková cena
2. Obsah recyklovaných materiálů

Váha
70 %

3. Míra splnění ekologických parametrů

xx%

xx %

Kritérium číslo 1 Cena celkem vč. DPH:
V rámci tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem sta a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Počet bodů kritéria =

hodnota nejvýhodnější nabídky
---------------------------------------- * 100
hodnota hodnocené nabídky

Kritérium číslo 2 Obsah recyklovaných materiálů5:
Počet bodů kritéria = člen hodnotící komise ohodnotí hmotnostní procento obsahu
recyklovaných materiálů na bázi dřeva, plastů nebo kovů v konečném kusu nábytku v
tomto rozsahu, přičemž bude vycházet z počtu procent recyklovaných materiálů, který
zaokrouhlí na celá procenta.
Způsob prokázání splnění deklarovaných hodnot: Uchazeč musí poskytnout vhodnou
dokumentaci uvádějící hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném
kusu nábytku (např. technickou dokumentaci).
Počty bodů v rámci kritéria číslo 2 budou přidělovány následujícím způsobem:
Nabídka získá v rámci tohoto kritéria takový počet bodů, který odpovídá procentuálnímu
vyjádření hmotnostního obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku.
Kritérium č 3. Míra splnění ekologických parametrů:
č.

1

ANO/NE

Obsahují výrobky
a. látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti
přiděluje
nebo
může
být
přiděleno
některé
z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto
označení):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5

Počet
subbodů
(celkem
100)

R23: (toxický při vdechování),
R24: (toxický při styku s kůží),
R25: (toxický při požití),
R26: (vysoce toxický při vdechování),
R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
R28: (vysoce toxický při požití),
R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných
účinků),
R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku
s kůží),
R45 (může vyvolat rakovinu),
R46 (může vyvolat poškození dědičných
vlastností),
R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí
vážného poškození zdraví),
R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
R51 (toxický pro vodní organismy),
R52 (škodlivý pro vodní organismy),
R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé

XX

Za recyklovaný materiál lze považovat takový materiál, který vznikl využitím zpracovaného
odpadu z výrobků, materiálů a látek původně užitých ať ke stejnému či jinému účelu.

—
—
—
—
—

účinky ve vodním prostředí),
R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
R61 (může poškodit plod v těle matky),
R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční
schopnosti),
R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle
matky),
R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze
dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních
předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných
látkách)6, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na
směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES
(směrnice o nebezpečných přípravcích)7.

b. halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin
a také pigmenty a aditivní látky na bázi:
—
—
—

olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich
sloučenin,
arzénu, boru a mědi,
organického cínu?

Zadavatel preferuje odpověď „NE“.
Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku
spolu se seznamem složek a související dokumentací,
jako jsou bezpečnostní listy.
Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská
Květina – The Flower) bude považován za vyhovující

2

Jsou použity pouze takové látky zpomalující hoření, které
jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch
pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření)?
(Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny
kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících
specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při
použití změnit svou chemickou povahu tak, že již
nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě
stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat
méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)).
—
—
—
—
—
—
—

6
7

R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
R45 (může vyvolat rakovinu),
R46 (může vyvolat poškození dědičných
vlastností),
R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
R51 (toxický pro vodní organismy),
R52 (škodlivý pro vodní organismy),

Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. l.
Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

XX

—
—
—
—
—
—

R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí),
R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
R61 (může poškodit plod v těle matky),
R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční
schopnosti),
R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle
matky),
R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění
pozdějších předpisů.

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku
spolu se seznamem složek a související dokumentací,
jako jsou bezpečnostní listy.
Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská
Květina – The Flower) bude považován za vyhovující
3

Obsahují výrobky pro povrchové úpravy více než 20 %
(hmotnostních) těkavých organických sloučenin?
Zadavatel preferuje odpověď „NE“
Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona
o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická
sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou
methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven
250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa.

XX

Uchazeč musí pro hodnocení předložit seznam všech
přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z
materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list
nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše
uvedených požadavků.
4

Překračuje
únik
formaldehydu
z
aglomerovaných
materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp.
výrobků z nich, hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020
mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek uvedených v
ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku
formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou
metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze
stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební
komory,
resp.
střední
hodnotu:
1,5
mg
formaldehydu/m2.h,
stanovenou
metodou
plynové
analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení
úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou
plynové analýzy?
Zadavatel preferuje odpověď „NE“.
Stanovení

úniku

formaldehydu

musí

být

prokázáno

XX

posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou
osobou podle následujících norem:
ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku
formaldehydu
- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49
0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část
9:
Stanovení
emisí
těkavých
organických
látek
ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební
komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení
úniku formaldehydu.
- Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy
(49 0163).
Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky
šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude
považován za vyhovující.)
5

Obsahují změkčovadla u výrobků používaných pro
povrchovou úpravu DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (diisononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát)?
Zadavatel preferuje odpověď „NE“.
XX
Pro účel hodnocení uchazeč předloží prohlášení o splnění
tohoto požadavku.
Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská
ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.)

6

Byly obaly vyrobeny ze snadno recyklovatelného
materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se
jedná o systém pro vícero použití?
A jsou všechny obalové materiály ručně snadno
oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním
materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie)?

XX

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Uchazeč předloží popis obalu výrobku, který musí být
poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením
uchazeče o splnění těchto podmínek.
7

Překračuje obsah těkavých organických sloučenin lepidel
a klihů používaných při montáži nábytku 10 %
hmotnostních?
Zadavatel preferuje odpověď „NE“.
Uchazeči pro účel hodnocení předloží seznam všech
lepidel použitých při montáži nábytku a jejich
bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve
které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin
prokazující splnění výše uvedené podmínky. Nábytek
opatřený ekoznačkou typu I splňující tuto podmínku bude
považován za vyhovující.

XX

Počty bodů v rámci kritéria číslo 3 budou přidělovány následujícím způsobem:
Člen hodnotící komise vyhodnotí splnění jednotlivých subkritérií – tj. odpověď ANO/NE a
každé odpovědi přiřadí příslušný počet subbodů (procent). Získaný počet subbodů pak
člen komise vynásobí procentuální váhu dílčího kritéria.

Počet bodů kritéria =

hodnota nejvýhodnější nabídky
---------------------------------------- * 100
hodnota hodnocené nabídky

Body jednotlivých kritérií budou vynásobeny váhou kritéria
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně
nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0
bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a
hodnocení nabídek.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě,
že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě než zadavatel požaduje.
13.Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání
nabídky.
14.Prohlídka místa plnění a poskytnutí dodatečných informací
Prohlídka místa plnění proběhne dne datum v XX:YY hodin v sídle zadavatele. Kontaktní
údaje pro prohlídku místa plnění:
Požadavek na dodatečné informace je možné zaslat na: ..........
15.Ostatní podmínky
15.1
15.2
15.3

Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady spojené s podáním nabídky.
Zadavatel zruší či je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech uvedených v § 84
zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení, nabídky zadavatel
v souladu s § 155 zákona č. 137/2006 Sb. uchazečům nevrací. Nabídku, kterou
uchazeč doručí po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Taková nabídka se uchazeči nevrací.

V Praze, dne: ………………

podpis

Vzorová zadávací dokumentace
(pro nadlimitní veřejné zakázky – otevřené řízení)
k veřejné zakázce „Nákup výpočetní techniky“ vyhlášené dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

(POZN: pro ostatní druhy zadávacích řízení a řízení se environmentální
požadavky uplatňují totožně)
(POZN. Zadavatel se může od textu vzorové zadávací dokumentace odchýlit,
pokud bude postupovat v souladu s Metodikou pro nákup kancelářské
výpočetní techniky)

Obsah zadávací dokumentace:
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
3. Místo a termín plnění veřejné zakázky
4. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek
5. Termín otevírání obálek
6. Požadavky na kvalifikaci uchazeče
7. Obchodní a platební podmínky
8. Technické podmínky
9. Požadavky na varianty nabídky
10.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
11.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
12.Základní kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek
13.Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
14.Prohlídka místa plnění a dodatečné informace k VZ
15.Ostatní podmínky

Přílohy:
Příloha č. 1 – Identifikace uchazeče
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
odst. 1 písm. c), d), e) a g) zákona
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění podmínek zadavatele
Příloha č. 5 – Podrobná technická specifikace a nabídková cena
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – souhlas se zadávacími podmínkami

Kompletní znění zadávací dokumentace včetně všech příloh je možné získat v průběhu
celé
soutěžní
lhůty
v elektronické
podobě
na
profilu
zadavatele
…………………………………………………..

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Veřejný zadavatel uvedený v bodě 1. vyhlašuje veřejnou zakázku Nákup výpočetní
techniky k zajištění provozu, kódy CPV :
30200000-1
30213000-5
30213100-6
30237410-6
30237200-1
30237460-1
30231000-7
30233100-2
48822000-6
72311000-8
42991200-1
30121400-7
32581000-9
30120000-6
32260000-3

Počítače
Osobní počítače
Přenosné počítače
Počítačová myš
Počítačová příslušenství
Počítačové klávesnice
Počítačové monitory a konzoly
Počítačové paměťové jednotky
Počítačové servery
Počítačové sestavy
Tiskařské stroje
Rozmnožovací stroje
Zařízení pro datovou komunikaci
Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
Zařízení pro přenos dat

(POZN. – nutné specifikovat dle konkrétní veřejné zakázky)
Podrobná specifikace požadované výpočetní techniky včetně požadovaného množství je
uvedena v příloze č. 5 - Podrobná technická specifikace a nabídková cena.
Předpokládaná hodnota budoucího peněžitého závazku činí XX mil. Kč. Tato hodnota je
předpokládaná a není pro zadavatele závazná.
3.

Místo a termín plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky: sídlo zadavatele
Termín plnění
datum/termín.

veřejné

zakázky:

Dle

nabídky

uchazeče,

nejpozději

však

do

4. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek
Nabídka bude podána nejpozději do datum do XX:YY hodin do sídla zadavatele
uvedeného v bodě 1. Na nabídky podané po tomto termínu nebude brán zřetel a budou
uchovány k archivaci u zadavatele. Nabídku lze doručit doporučeně poštou, nebo osobně
na adresu zadavatele. Osobně lze nabídku předat do podatelny zadavatele v pracovní dny
v době od XX:YY do XX:YY hodin a od XX:YY do XX:YY hodin. V poslední den soutěžní
lhůty lze nabídky doručit osobně od XX:YY do XX:YY hodin. na místo Z.

Nabídka bude podána v písemné podobě v českém jazyce a bude podána v jednom
originále a dvou tištěných kopiích. Nabídka, včetně dokladů prokazujících kvalifikační
předpoklady, bude vložena do jedné obálky opatřené na uzavření razítkem, zřetelně
označené: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Nákup Výpočetní techniky – NEOTVÍRAT“
s uvedením adresy, na kterou lze zaslat případné vyrozumění uchazeče podle § 71 odst.
6 zákona.
5. Termín otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele dne datum od XX:YY hodin v místnosti
č. Z.
6. Požadavky na kvalifikaci uchazeče
6.1

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona - splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona prokáže uchazeč tímto
způsobem:
a) Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. c), d), e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g) a j) zákona – viz vzor
v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
b) Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. a) a b) – výpis/y z Rejstříku trestů příslušných osob – způsobem
podle § 57 odst. 1 a 2 zákona (originál či úředně ověřená kopie ne starší
než 90 dnů).
c) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. f) – potvrzení příslušného finančního úřadu – způsobem podle § 57
odst. 1 a 2 zákona (originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90 dnů).
d) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. h) – potvrzení příslušného orgánu či instituce – způsobem podle § 57
odst. 1 a 2 zákona (originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90 dnů).

6.2

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona - splnění profesních
kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže uchazeč tímto
způsobem:
a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) – výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence,
pokud je v ní zapsán – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona (originál či
úředně ověřená kopie ne starší než 90 dnů).
b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) – doklad
o oprávnění k podnikání – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona (originál či
úředně ověřená kopie).

6.3

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona – splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona
prokáže uchazeč tímto způsobem:
a) Uchazeč předloží dle § 55 odst. 1 písm. a) doklad o pojištění, za který
zadavatel považuje pojistnou smlouvu uchazeče, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě.
Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby
pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň XXX Kč – způsobem
podle § 57 odst. 1 zákona (originál či úředně ověřená kopie).

6.4

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona – splnění technických
kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona prokáže uchazeč tímto
způsobem:
a) Uchazeč předloží dle § 56 odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek
obsahově odpovídajících předmětu plnění veřejné zakázky poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí s kontaktními údaji objednatele. Přílohou tohoto seznamu musí
být:
a. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo
zboží dodáno veřejnému zadavateli,
b. osvědčení vydané jinou osobou pokud bylo zboží dodáno poskytováno
jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
c. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle
předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel předloží min reference o následujících významných dodávkách
poskytnutých v posledních třech letech:
XXX dodávek XXX v hodnotě XXX.
b) Doklady musí být předloženy způsobem podle § 57 odst. 1 zákona (originál
nebo úředně ověřená kopie).
c) Uchazeč předloží dle § 56 odst. 4 certifikát systému řízení jakosti –
způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Uchazeč předloží doklad prokazující zavedení systému řízení jakosti dle
norem řady ISO 9001.
Uchazeč předloží certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých
technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné
doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné
doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

6.5

Je-li zákonem připuštěno či zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí
být podepsané statutárním orgánem uchazeče či osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou, musí být jako součást
dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, přiložen originál nebo
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby k danému úkonu.

6.7

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů podle ustanovení § 125 a násl. zákona. Uchazeč je rovněž
v souladu s ustanovením § 133 a násl. zákona oprávněn prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů předložením certifikátu vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů v rozsahu v něm uvedených údajů.

7. Obchodní a platební podmínky
Přesná specifikace obchodních a platebních podmínek je uvedena v příloze č. 3 zadávací
dokumentace „Závazný návrh smlouvy“. Uchazeč tento návrh doplní o požadované údaje
(barevně označeny).

Závazný návrh smlouvy obsahuje mimo jiné i požadavky na:
• zajištění technické podpory po uplynutí záruční doby a to minimálně 3 roky od
jejího skončení a zajištění sběru,
• likvidaci použitého elektrozařízení nebo jeho další použití a to nejen poptávaného
elektrozařízení, ale i elektrozařízení, které je touto veřejnou zakázkou
nahrazováno.
8. Technické podmínky
Ve smyslu § 45 zákona zadavatel požaduje, aby předmět plnění této veřejné zakázky
splňoval tyto technické podmínky:
Osobní počítače, notebooky a monitory (POZN. jednotlivé technické podmínky se
uplatňují dle konkrétně nakupovaných výrobků)
8.1

Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 o technických
požadavcích na výrobky.
(Způsob prokázání: Uchazeč splní podmínku předložením ES prohlášení o shodě
výrobku (CE).)

8.2

Všechny výrobky musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (RoHS Directive)
transponované Zákonem č. 185/2001 o odpadech.
(Způsob prokázání: Uchazeč splní podmínku předložení čestného prohlášení
o souladu výrobku s výše uvedeným zákonem / směrnicí (RoHS Compliant).)

Tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery (POZN. jednotlivé technické
podmínky se uplatňují dle konkrétně nakupovaných výrobků)
8.1

Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 o technických
požadavcích na výrobky.
(Způsob prokázání: Uchazeč splní podmínku předložením ES prohlášení o shodě
výrobku (CE).)

8.2

Všechny výrobky musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (RoHS Directive)
transponované Zákonem č. 185/2001 o odpadech.
(Způsob prokázání: Uchazeč splní podmínku předložení čestného prohlášení
o souladu výrobku s výše uvedeným zákonem / směrnicí (RoHS Compliant).)

Uchazeč je povinen podat čestné prohlášení o tom, že je těmito podmínkami zadavatele
vázán – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace.
9. Požadavky na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění uvedeném v příloze č. 5
zadávací dokumentace. Uchazeč pro tyto účely využije přiložený vzor. Uchazeč v příloze
č. 5 doplní List 1 „Nabídková cena“
Příloha č. 5 může obsahovat vzorce pro výpočet některých zadaných údajů. Pokud
uchazeč těchto vzorců využije pro výpočet nabídkové ceny, zodpovídá za správnost
vypočítaných údajů, a je povinen tyto vzorce a následné výpočty zkontrolovat. Zadavatel
v tomto případě nenese odpovědnost za chybně nastavené vzorce. Jednotlivé buňky
přílohy č. 5 nejsou uzamčeny a je tudíž možné je libovolně přepisovat.
11.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky budou obsahovat dokumenty dle § 68 zákona a budou řazeny v tomto pořadí:
a) Identifikace uchazeče – viz vzor uvedený v příloze č. 1.
b) Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), f) ve
vztahu ke spotřební dani, g) a j) zákona – viz vzor v příloze č. 2 zadávací
dokumentace.
c) Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b)
– výpis/y z Rejstříku trestů příslušných osob – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2
zákona.
d) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) –
potvrzení příslušného finančního úřadu – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona.
e) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. h) –
potvrzení příslušného orgánu či instituce – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona.
f) Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) – výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní
zapsán – způsobem podle § 57 odst. 1 a 2 zákona.
g) Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) – doklad
o oprávnění k podnikání – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
h) Doklad o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst.
1 písm. a) – doklad o pojištění – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
i) Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a)
seznam významných dodávek – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
j) Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 4 certifikát
systému řízení jakosti – způsobem podle § 57 odst. 1 zákona.
k) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče –
uchazeč využije závazný vzor uvedený v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
l) Popis plnění veřejné zakázky, ze kterého vyplývá splnění požadovaných technických
podmínek zadavatele uvedených v bodě 8. zadávací dokumentace. V případě
prokázání čestným prohlášením, bude toto prohlášení podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče – uchazeč využije závazný vzor uvedený v příloze č. 4
zadávací dokumentace.
m) Nabídková cena podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče –
uchazeč využije vzor uvedený v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
n) Uchazeč ve své nabídce uvede formou čestného prohlášení, podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávací dokumentací a podmínkami oznámení o veřejné zakázce, že si před podáním
nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že
s podmínkami oznámení o veřejné zakázce a zadávací dokumentací souhlasí
a respektuje je – uchazeč využije vzor uvedený v příloze č. 6 zadávací dokumentace.
o) Případně ostatní doklady.

12.Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
s těmito dílčími kritérii:
Kritérium
1. Nabídková cena
2. Záruka
3. Míra splnění ekologických parametrů

Váha
70 %
XX %
XX %

Kritérium číslo 1 Cena celkem vč. DPH:

Počet bodů kritéria =

hodnota nejvýhodnější nabídky
---------------------------------------- * 100
hodnota hodnocené nabídky

Kritérium číslo 2 Záruka:

Počet bodů kritéria =

hodnota nejvýhodnější nabídky (záruka v měsících)
------------------------------------------------------------ * 100
60

V případě záruky 60 měsíců a více získá uchazeč v rámci tohoto dílčího kritéria 100 bodů.
V rámci tohoto kritéria komise zhodnotí délku trvání záruky v celých měsících od termínu
dodávky uvedeného v návrhu kupní smlouvy.
Kritérium č 3. Míra splnění ekologických parametrů:
Tato subkritéria se uplatní pouze v případě veřejné zakázky na dodávku
Osobních počítačů, notebooků a monitorů.
č.
ANO/NE
Počet
subbodů
(celkem
100)kriteria
1
Splňují výrobky nejnovější normy ENERGY STAR pro
energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské
komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.euenergystar.org.?
Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
XX
Všechny výrobky s označením ENERGY STAR budou
považovány pro účely hodnocení za vyhovující. Bude
přijat také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická
dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného
subjektu, prokazující, že podmínky jsou splněny.

2a

Jsou osobní počítače navrženy tak, aby:
• měly
paměť;

snadno

dostupnou

a

vyměnitelnou

• byla umožněna výměna pevného disku
a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi
počítač vybaven?

XX

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou
považovány za vyhovující. Přijaty budou také jiné
vhodné důkazy, jako je technická dokumentace
výrobce.
2b

Jsou notebooky navrženy tak,
dostupnou a vyměnitelnou paměť?

aby

měly

snadno

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU budou
považovány za vyhovující. Přijaty budou také jiné
vhodné důkazy, jako je technická dokumentace
výrobce.
3

Umožňuje zařízení snadnou demontáž?
tj.
• spoje lze snadno nalézt, jsou přístupné s pomocí
běžných nástrojů a jsou co nejvíce normované;
• plastové díly těžší než 25 g mají nesnímatelné
označení materiálu v souladu s normou ISO 11469:
2000.
Protlačované
plastové
materiály
a
světlovodných plochých zobrazovacích jednotek jsou
z tohoto požadavku vyňaty;
• plastové díly jsou z jednoho polymeru nebo ze
slučitelných polymerů kromě krytu, který může
obsahovat nejvíce dva typy oddělitelných polymerů.

XX

XX

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Pro
účel
hodnocení
všechny
výrobky
opatřené
ekoznačkou EU budou považovány za vyhovující. Přijaty
mohou být také jiné ekoznačky typu I splňující výše
uvedené
podmínky.
Alternativně
musí
uchazeč
poskytnout písemnou záruku, že tato podmínka bude
splněna, jako je technická dokumentace výrobce.
4

Obsahuje podsvícení LCD monitorů v průměru více než
3,5 mg rtuti na lampu (tato podmínka se nevztahuje na
monitory/obrazovky s viditelnou úhlopříčkou delší než 40
palců (101 cm))?
Zadavatel preferuje odpověď „NE“.

XX

Pro účely hodnocení budou všechny výrobky opatřené
ekoznačkou EU považovány za vyhovující. Přijaty mohou
být rovněž jiné ekoznačky typu I splňující výše uvedené
podmínky. Za vyhovující budou považovány rovněž
monitory využívající LED technologii posvícení obrazu,
neboť se při této technologii rtuť nepoužívá. Přijaty
budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická
dokumentace výrobce.
5

Je deklarovaná hladina akustického výkonu (re 1 pW)
osobních počítačů a notebooků podle odstavce 3.2.5
normy ČSN ISO 9296, měřená v souladu s normou ČSN
EN ISO 7779, nižší než:
U osobních počítačů:
• 4,0 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 40
dB(A));
• 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk (odpovídá
45 dB(A));
U notebooků:
• 3,5 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 35
dB(A));
• 4,0 B(A) při přístupu na pevný disk (odpovídá
40 dB(A))?

XX

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Všechny výrobky opatřené evropskou ekoznačkou budou
považovány za vyhovující. Přijaty mohou být rovněž jiné
ekoznačky typu I splňující výše uvedené podmínky.
Přijaty budou také jiné vhodné důkazy, jako je technická
dokumentace výrobce.

Tyto subkritéria se uplatní pouze v případě veřejné zakázky na dodávku
tiskáren, kopírek multifunkčních zařízení, skenerů.
č.
ANO/NE
Počet
subbodů
(celkem
100)ria
1
Splňují výrobky nejnovější normy ENERGY STAR pro
energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské
komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.euenergystar.org.?
Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
XX
Všechny výrobky s označením ENERGY STAR budou
považovány pro účely hodnocení za vyhovující. Bude
přijat také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická
dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného
subjektu, prokazující, že podmínky jsou splněny.

2

Umožňuje zařízení [s funkcí tisku] s maximální provozní
rychlostí více než 45 listů za minutu formátu A4
oboustranné
kopírování
(vybavení
jednotkou
oboustranného tisku)? Umožňují všechna ostatní zařízení
s nižší maximální provozní rychlostí alespoň manuální
funkci (kopírky) nebo dodatkové softwarové řešení
(tiskárny, multifunkční zařízení) pro oboustranný tisk na
papír formátu A4?
Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.

XX

Všechny výrobky s označením ENERGY STAR budou
považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný
vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce
nebo zkušební protokol uznaného subjektu, prokazující,
že
podmínky
jsou
splněny,
jako
je
technická
dokumentace výrobce.
3

Umožňuje zařízení snadnou demontáž?
tj.
• spoje lze snadno nalézt, jsou přístupné s pomocí
běžných nástrojů a jsou co nejvíce normované;
• plastové díly těžší než 25 g mají nesnímatelné
označení materiálu v souladu s normou ISO 11469:
2000.
Protlačované
plastové
materiály
a světlovodných plochých zobrazovacích jednotek jsou
z tohoto požadavku vyňaty;
• plastové díly jsou z jednoho polymeru nebo ze
slučitelných polymerů kromě krytu, který může
obsahovat nejvíce dva typy oddělitelných polymerů.

XX

Zadavatel preferuje odpověď „ANO“.
Pro účel hodnocení všechny výrobky opatřené ekoznačkou
EU budou považovány za vyhovující. Přijaty mohou být
také jiné ekoznačky typu I splňující výše uvedené
podmínky.
Alternativně
musí
uchazeč
poskytnout
písemnou záruku, že tato podmínka bude splněna, jako je
technická dokumentace výrobce.

Počty bodů v rámci kritéria číslo 4 budou přidělovány následujícím způsobem:
Člen hodnotící komise vyhodnotí splnění jednotlivých subkritérií – tj. odpověď ANO/NE a
každé odpovědi přiřadí příslušný počet subbodů (procent). Získaný počet subbodů pak
člen komise vynásobí procentuální váhu dílčího kritéria.

Počet bodů kritéria =

hodnota nejvýhodnější nabídky
---------------------------------------- * 100
hodnota hodnocené nabídky

Body jednotlivých kritérií budou vynásobeny váhou kritéria
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně
nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0
bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a
hodnocení nabídek.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě,
že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě než zadavatel požaduje.
13.Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání
nabídky.
14.Prohlídka místa plnění a poskytnutí dodatečných informací
Prohlídka místa plnění proběhne dne datum v XX:YY hodin v sídle zadavatele. Kontaktní
údaje pro prohlídku místa plnění:
Požadavek na dodatečné informace je možné zaslat na: ..........
15.Ostatní podmínky
15.1
15.2
15.3

Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady spojené s podáním nabídky.
Zadavatel zruší či je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech uvedených v § 84
zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení, nabídky zadavatel
v souladu s § 155 zákona č. 137/2006 Sb. uchazečům nevrací. Nabídku, kterou
uchazeč doručí po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a
bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek. Taková nabídka se uchazeči nevrací.

V Praze, dne: ………………

podpis

