
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
(nejedná se o postup dle zákona, ale jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou 
postupem mimo zákon) 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
Identifikační číslo (IČO): 00298212 
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00298212 
Obchodní jméno/název: Město Nový Jičín 
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
 

2. DRUH, PŘEDMĚT, DOBA PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Druh zakázky: dodávka 
Název předmětu zakázky: Dodávka 2 ks nových multifunkčních zařízení pro město Nový Jičín. 
Specifikace předmětu zakázky: Dodávka 2 ks nových multifunkčních zařízení pro město Nový Jičín dle 
přílohy č. 1 Specifikace multifunkčního zařízeni, včetně dodání a uzavření kupní smlouvy a navazující 
servisní a materiálové smlouvy na 36 měsíců.  
 
Všeobecné požadavky: Nabídka musí obsahovat ocenění zařízení, jehož specifikace je uvedena v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy. Ocenění zařízení musí obsahovat všechny náklady 
související (dopravu, složení na místo určení, instalaci, prvotní nastavení požadovaných funkcí, 
zaškolení obsluhy zařízení pro 10-15 osob, zpětný odběr spotřebního materiálu apod.). 
 
Nabídka musí obsahovat uchazečem zpracovaný návrh na kupní smlouvu a na 36 měsíců 
zpracovaný návrh na navazující servisní a materiálovou smlouvu, jejíchž nedílnou součástí 
(přílohou) budou podmínky této výzvy. Zároveň dle povahy obsahu smluv a na základě zák. č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“) musí návrhy obou smluv obsahovat text dle 
přílohy č. 2 Doložka o uveřejnění. 
 
Časy servisního zákroku budou v servisní a materiálové smlouvě stanoveny takto:  
- Základní doba reakce je požadována NBD (následující pracovní den) a to v pracovních dnech od 

8:00 do 16:00 hod. 
 
Vítězný uchazeč na základě zákona o registru smluv, jehož podmínkou je zveřejnění těchto smluv 
v registru smluv povinné, musí po oznámení výsledků ZŘ zadavatelem dodat obě smlouvy v tzv. 
otevřeném formátu (např. MS Word). 
 
Vítězný uchazeč (dále také „dodavatel“) po oboustranném podepsání kupní smlouvy a navazující 
servisní a materiálové smlouvy, do 7 kalendářních dnů od účinnosti uvedených smluv, tj. do sedmi 
kalendářních dnů od uveřejnění uvedených smluv kupujícím v registru smluv, dodá a na místo 
plnění zakázky složí požadovaná zařízení, nejpozději však do 13.12.2019. 
Dodavatel bude zadavatele informovat o dovozu zařízení min. 24 hodiny předem na telefonním čísle 

xxxxxxxxxxx (Lenka Lešánková) nebo na tel. xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx (Ing. Jiří Kalinec). 
Uchazeč musí dodat přesně ty zařízení, které odpovídají specifikaci uvedené zadavatelem v příloze 
č. 1. V případě jakýchkoliv dotazů týkající se specifikace zařízení se, prosím, obracejte na pana Ing. 
Jiřího Kalince, úsek informatiky Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   
 



Čtvrtletní vyúčtování služeb provedených na základě servisní a materiálové smlouvy bude provedeno 
vždy po jednotlivých měsících (dobropis bude vystaven v případě menšího počtu kopií, naopak při 
překročení počtu kopií bude uhrazen doplatek) nebo může být vyúčtování provedeno měsíčně, a to 
na základě skutečného počtu kopií vždy za předchozí kalendářní měsíc. V návrhu servisní a 
materiálové smlouvy je potřeba stanovit také cenu za jednu kopii tisku v případě překročení 
měsíčního paušálu, tj.: nad 2 500 ks černobílých výtisků/kopií měsíčně a nad 1 000 barevných 
výtisků/kopií měsíčně u prvního zařízení, a nad 3 500 ks černobílých výtisků/kopií měsíčně a nad 500 
barevných výtisků/kopií měsíčně u druhého zařízení. 
 
Dodavatel při předání zařízení předloží fakturu obsahující položky tvořící předmět dodávky včetně 
cen. Zadavatel dále požaduje splatnost faktur 14 dní, možnost výměny zboží do 14 dnů a možnost 
uplatnění reklamace zboží s bezplatným odvozem a dovozem. V případě, že dodavatel nedodrží 
zadávací podmínky a nedodá zboží v souladu s výše uvedeným postupem, je zadavatel oprávněn 
požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
s dodávkou zařízení. Délku záruky u zařízení požaduje zadavatel v délce min. 36 měsíců. 
 
Doba plnění zakázky: do 15.01.2020. 
 
Místo plnění zakázky: budova Městského úřadu Nový Jičín, tj.: 
- První zařízení bude dodáno a složeno v budově na ul. Masarykovo nám. 1, ve druhém nadzemním 

podlaží bez výtahu, v místnosti č. 006. 
- Druhé zařízení bude dodáno a složeno v budově na ul. Divadelní 1, v prvním nadzemním podlaží 

bez výtahu, v místnosti č. 122. 
 

Předpokládaná hodnota zakázky: pro potřeby interního členění veřejné zakázky se jedná o veřejnou 
zakázku s předpokládanou hodnotou do 450 000,- Kč bez DPH (nabídková cena bez DPH). 
 
Přílohy:  Příloha č. 1 Specifikace multifunkčního zařízeni 
  Příloha č. 2 Doložka o uveřejnění  
 

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně v členění na nabídkovou cenu bez DPH, 
výši DPH a nabídkovou cenu vč. DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k 
realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících. 
Nabídková cena bude stanovena jako součet:  

 ceny za pořízení obou zařízení (je součtem cen za dopravu, složení na místo určení, instalaci, 
prvotní nastavení požadovaných funkcí, zaškolení obsluhy zařízení pro 10-15 osob, dodání 
rezervní sady uživatelsky vyměnitelného spotřebního materiálu ke každému zařízení (typicky 
např. sada tonerů a nádoba na odpadní toner)) a  

 poplatku za servisní a materiálovou smlouvu u obou zařízení na 36 měsíců, tj.: 
o u prvního zařízení - cena za paušál u jednoho kusu zařízení na pořízení 2 500 ks 

černobílých výtisků/kopií a 1 000 barevných výtisků/kopií měsíčně.  
o u druhého zařízení - cena za paušál u jednoho kusu zařízení na pořízení 3 500 ks 

černobílých výtisků/kopií a 500 barevných výtisků/kopií měsíčně.  
Cena obsahuje: kompletní servis, dodávku originálního spotřebního materiálu – dodávka 
papíru přímo k zařízení 1x měsíčně, tonery, dodávku originálních náhradních dílů atd., 
náklady na práci a dopravu technika, nastavení zařízení, opravy a servis zařízení. 
 

 



Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 
 
Součástí cenové nabídky bude uchazečem zpracovaný návrh na kupní smlouvu a návrh na servisní a 
materiálovou smlouvu na období 36 měsíců dle podmínek uvedených výše. 
 

4. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 
Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídky, tj. 28.11.2019 do 12:00 hodin. 
Nabídka se podává písemně. Způsob podání nabídky (elektronicky): e-mailem na adresu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.  
Pravidla pro hodnocení nabídek (kritéria hodnocení, metoda vyhodnocení v jednotlivých kritériích, 
váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii): 
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny s váhou 
100%. 
Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude vybrána ta nabídka, která byla zadavateli 
doručena dříve, tedy dříve doručená nabídka se bude považovat za nejvhodnější nabídkovou cenu. 
 

6. PRÁVA ZADAVATELE 
Zadavatel si vyhrazuje právo 

 zrušit zadávací řízení s udáním důvodů, 

 neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků zadávacího řízení, 

 podané nabídky účastníkům zadávacího řízení nevrátit, 

 jednat o smlouvě s vítězným uchazečem a upřesnit její konečné znění. 
 
 
 
V Novém Jičíně dne 22.11.2019 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Petroš 
vedoucí Odboru organizačního 
 


