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Výzva k podání nabídek na dodávky multifunkčního kopírovacího stroje
s příslušenstvím pro dokončování
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením §6
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za účelem uzavření Smlouvy na
zajištění „Dodávky a servisu multifunkčního kopírovacího stroje s příslušenstvím pro
dokončování“ následující poptávku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.

1.! IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele
Adresa
IČO
Zastoupen
Telefon/fax/email:

Klicperovo divadlo, o.p.s.
Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové
27504689
Ing. Eva Mikulková, ředitelka
495 514 590,602 126 818, mikulkova@klicperovodivadlo.cz

2.! PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního kopírovacího stroje pro výrobu
fotografických reklamních tiskovin, samostatných zařízení: řezačky, sešívačky
(brožůrovačky), skládačky pro oddělení marketingu (dále jen zboží) a servis multifunkčního
stroje (cena za 1 průjezd barevně a černobíle). V příloze 1 je uvedena specifikace s minimálně
požadovanými parametry.
Nabízené zboží musí být nové a nepoužité.
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Zadavatel uzavře smlouvu pouze s jedním uchazečem, který se dle nejnižší nabídkové ceny
v Kč včetně DPH umístí jako první v pořadí a zároveň splní technické požadavky dle této
výzvy.
3.! TERMÍN PLNĚNÍ
Dodací lhůta zboží je maximálně 14 dnů.
4.! ZÁRUČNÍ SERVIS
Záruční doba minimálně 24 měsíců na celou sestavu, dokončení opravy nejpozději následující
pracovní den po nahlášení závady v sídle zadavatele.
5.! POŽADOVANÉ PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
UCHAZEČE
Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, je
povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy k
podání nabídek (dále jen „Výzva“). Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je
podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k
předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté
kopii.
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče v
rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j) a k) zákona o veřejných
zakázkách, a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této Výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče dle §
54 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách, předložením následujících listin:
Kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona:
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm.
a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či výpisu z
jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán.
Kvalifikace podle § 54 písm. b) zákona:
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 písm.
b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
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6.! POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ
CENY:
Do přiložené tabulky (viz příloha č.1) uveďte cenu v Kč bez i včetně DPH za jednotlivé
položky.
Nabídková cena bude stanovena uchazečem jako pevná maximální a musí obsahovat
veškeré náklady uchazeče na splnění celé této zakázky
7.! PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba po předání zboží na základě daňového dokladu se splatností 14 dní od doručení
zadavateli, přílohou faktury bude dodací list potvrzený zadavatelem.
Platba proběhne bankovním převodem v české měně.
Zadavatel neakceptuje zálohové platby.
8.! LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídky se podávají písemně v listinné formě. Nabídka musí být vypracována v českém
jazyce a musí být předložena zadavateli v originále.
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených
názvem veřejné zakázky „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Dodávka multifunkčního stroje s
příslušenstvím“ – NEOTVÍRAT“ opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem
uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Nabídky budou přijímány osobně v sídle zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek, tj.
do 16. 7. 2015 do 12:00 hodin.
Kontaktní osoba: Ing. Mikulková ,tel. 495 514 590, 602 126 818
Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Pro určení, kdy byla
nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího místa zadavatele.
V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem
9.! HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
10.! DALŠÍ PODMÍNKY
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu
a to až do podpisu smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
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Zadavatel může po vítězném uchazeči požadovat vzorový výtisk materiálů a ten je povinen jej
poskytnout. Pokud jej zadavatel shledá jako nevyhovující, má právo uchazeče vyloučit. Dále
bude postupovat stejným způsobem s dalším uchazečem v pořadí.
Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky uchazečů, kteří nesplnili
všechny požadavky stanovené zadavatelem, nebudou postoupeny k hodnocení a budou
vyloučeny. O vyloučení budou uchazeči písemně informováni.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané
nabídky.
S pozdravem
Ing. Eva Mikulková
ředitelka
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