Úřad vlády České republiky
Odbor provozu a služeb
Čj. 37155/2018-OPS-2

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
Nákup myčky
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně
k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu
§ 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup
v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na výběrové řízení
neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit
námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Česká republika – Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
00006599
CZ00006599
Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru provozu a služeb
Darina Sedlářová, DiS., Oddělení veřejných zakázek
2. Základní údaje o veřejné zakázce

2.1. Druh a režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
2.2. Druh výběrového řízení
Otevřená výzva.
2.3. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu myčky podstolové Winterhalter UC-M, která má
4 možnosti použití – myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro a myčka příborů. Zadavatel
požaduje, aby v základním vybavení myčky byl 1 koš na sklenice a 1 koš na talířky a hrnečky.
Součástí dodání požadované myčky podstolové Winterhalter UC-M je doprava do místa plnění,
přemístění na zadavatelem určené místo a následná instalace myčky spolu s předvedením
obsluhy.
2.4. Klasifikace veřejné zakázky
CPV 39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení
2.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
114.000 Kč bez DPH.

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

2.6. Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese nábřeží Edvarda Beneše 128/4,
118 01 Praha 1 – Malá Strana
2.7. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Dodavatel je povinen poskytnout plnění veřejné zakázky do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti
smlouvy (objednávky) jejím uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zadavatel
a bude dodavatele písemně informovat o uveřejnění objednávky v Registru smluv.
3. Platební a obchodní podmínky
Smlouva není součástí zadávacích podmínek, bude vytvořena objednávka v systému SAP.
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude uhrazena na základě faktury dodavatele,
do 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli, bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené
na faktuře.
Nabídková cena bude uvedena jako celková, zahrnující dopravu do místa plnění a všechny
související poplatky (např. recyklační a jiné).
Zadavatel je oprávněn zveřejnit objednávku uzavřenou s vybraným dodavatelem, zejména
v Registru smluv a na profilu zadavatele.
4. Podání nabídky, hodnocení nabídek
4.1. Způsob podání nabídky
Dodavatel podá nabídku jako vstupní aukční hodnotu, kterou má možnost v průběhu elektronické
aukce měnit jejím snížením.
Dodavatel ke své nabídce připojí vyplněnou přílohu A této výzvy k podání nabídky (Kalkulace
nabídkové ceny).
Nabídky v elektronické podobě se podávají výhradně prostřednictvím profilu zadavatele
na adrese https://zakazky.vlada.cz/. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný.
Nabídky podané elektronicky jiným způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim
nepřihlédne. Listinná verze nabídek není přípustná.
4.2. Lhůta pro podání nabídky
Do 11. prosince 2018, 9:00 hodin.
4.3. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti s využitím elektronické aukce.
Kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč včetně DPH.
4.4. Specifikace e-aukce
Elektronická aukce bude probíhat jednokolově po dobu 30 minut s prodloužením.
Prodloužení je vyvoláno změnou nejlepší nabídky. Při každé změně nejlepší nabídky v posledních
3 minutách aukčního kola je kolo automaticky prodlouženo o 10 minut. Maximální počet
prodloužení jsou 3 prodloužení.
Před zahájením elektronické aukce bude všem účastníkům výběrového řízení, kteří nebyli
z výběrového řízení vyloučeni, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK rozeslána výzva
k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce (dále jen „výzva k účasti v elektronické
aukci“).

Stránka 2 (celkem 6)

Dodavatel je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických
prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude
zpřístupněna od okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci, a případné problémy
ohlásit na kontaktní e-mail: verejnezakazky@vlada.cz. Na pozdější technické problémy zjištěné
na straně dodavatele nebude brán zřetel.
Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně jsou stejné jako přístupové údaje do elektronického
nástroje E-ZAK (dostupný na https://zakazky.vlada.cz/).
Aukční kolo bude zahájeno dne 11. prosince 2018 ve 14:00 hod. a ukončeno 11. prosince
2018 ve 14:30 hod. (datum a čas konání elektronické aukce může zadavatel změnit
v závislosti na průběhu výběrového řízení a to ve výzvě k účasti v elektronické aukci).
Snižovat nabídkovou hodnotu je možné pouze během aukčního kola.
Zadavatel stanovuje následující omezení nových aukčních hodnot předkládaných v průběhu
elektronické aukce:
a) pokud bude chtít dodavatel snížit svoji nabídkovou hodnotu, musí být nabídková hodnota
snížená minimálně o 500 Kč s DPH oproti nejlepší nabídce;
b) pokud bude chtít dodavatel snížit svoji svou nabídkovou hodnotu, musí být nabídková
hodnota snížená maximálně o 10.000 Kč s DPH oproti nejlepší nabídce.
Dodavatelům budou v průběhu elektronické aukce poskytovány následující údaje:
a) vlastní aktuální podané aukční hodnoty;
b) pořadí účastníka v rámci e-aukce;
c) nejlepší aukční hodnoty.
Zadavatel upozorňuje, že aukční síň disponuje funkcí automatického odhlášení, pokud je
uživatel po delší dobu v průběhu aukce nečinný.
Podrobnější informace o elektronické aukční síni jsou uvedeny v manuálu uveřejněném na profilu
zadavatele na adrese: https://zakazky.vlada.cz/.
Zadavatel upozorňuje, že uvedená aktuální hodnota v poli „min. změna“ potřebná k minimální
změně nabídky dodavatele je vztažena k aktuální nejnižší nabídkové ceně, nikoliv k aktuální
nabídce dodavatele. Elektronický nástroj sám konkrétnímu dodavateli zúčastňujícímu
se elektronické aukce v poli „min. změna“ ukáže, o kolik bude muset snížit svou nabídkovou cenu,
pokud bude chtít provést změnu nabídkové ceny, aby taková změna byla elektronickým nástrojem
přijata a byl dodržen požadavek zadavatele, že min. krok pro snížení nabídkové ceny je 500 Kč
s DPH ve vztahu k aktuální nejnižší nabídkové ceně a současně, že „cenovou nabídku může
dodavatel pouze snižovat s ohledem na stanovený minimální krok“.
5. Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky v rozsahu požadovaném v této výzvě. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této
výzvě. Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná.
5.1. Nabídková cena zahraničního dodavatele
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH,
kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj v souvislosti
s veřejnou zakázkou.
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5.2. Mimořádně nízká nabídková cena
V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká,
zadavatel může požádat účastníka výběrového řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a vyloučit tohoto účastníka z výběrového řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené
lhůtě nepředloží, nebo pokud vysvětlení dodavatele nebude dostatečné a odůvodněné.
6. Práva zadavatele, ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)

d)

změnit, vysvětlit či doplnit zadávací podmínky;
neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
ve výběrovém řízení;
uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;
odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele.
7. Vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace,
komunikace v průběhu výběrového řízení

7.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před
koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace přes profil zadavatele.
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů
od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu
zadavatele.
Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem
než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele
nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení
na telefonické dotazy.
7.2. Změna zadávací dokumentace
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.vlada.cz/.
7.3. Komunikace v průběhu výběrového řízení
Zadavatel bude během výběrového řízení s dodavateli komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ.
Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré
zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele
ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav
výběrového řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé.
Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky
je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové
schránky nelze podat nabídku.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického
nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
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8. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha A výzvy – Kalkulace nabídkové ceny - dodavatel musí v nabídce předložit

V Praze

podepsal
Ing. Ivana Digitálně
Ing. Ivana Hošťálková
2018.11.26
Hošťálková Datum:
17:25:08 +01'00'

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru provozu služeb
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Příloha A výzvy k podání nabídky – Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny
Příloha A je připojena samostatně ve formě tabulky MS Excel.
(soubor Příloha A výzvy k podání nabídky_Kalkulace nabídkové ceny)
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Příloha A výzvy k podání nabídky - Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny
Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole této přílohy.
Šedě označená pole jsou vypočítána automaticky dle dodavatelem vyplněných hodnot
a slouží pouze pro účely hodnocení nabídek ve výběrovém řízení.

Položka

Cena
za 1 kus myčky*
v Kč bez DPH

myčka podstolová Winterhalter UC-M
se 4 možnostmi použití (myčka sklenic, myčka nádobí,
myčka bistro a myčka příborů) s 1 košem na sklenice
a 1 košem na talířky a hrnečky v základním vybavení

Celková nabídková cena

Výše
DPH
v%

Cena
za 1 kus myčky
v Kč s DPH

0,00

0,00

0,00

*) V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel,
je dodavatel povinen uvést cenu dle čl. 5.1. zadávací dokumentace.

