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Výzva k podání nabídky

k dílčí zakázce v rámci kategorie č. 2 – Tablety, komponenty a náhradní díly IT – dynamického
nákupního systému na dodávky náhradních dílů a komponent pro IT zavedeného dne 19. 05.
2021
Minitendr č. 4
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1. Název zakázky
Dílčí zakázka č. 4 na dodávku náhradních dílů a komponent IT

2. Identifikační údaje zadavatele

Český rozhlas
Sídlo zadavatele:

Vinohradská 12, Praha 2, 120 99

IČO a DIČ:

45245053; CZ45245053

Korespondenční adresa:

Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. René Zavoral, generální ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Klára Surovcová
Mobil: 776 550 084
E-mail: klara.surovcova@rozhlas.cz

Zadávací dokumentace je dostupná na: https://josephine.proebiz.com/cs/

3. Předmět plnění
Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci této dílčí zakázky je dodání požadovaných náhradních
dílů a komponent pro výpočetní techniku blíže specifikovaných v příloze č. 1. této výzvy. Příloha č. 1
obsahuje soupis jednotlivých položek, které jsou požadovány v příslušných počtech.
Mezi zadavatelem a účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, bude
následně uzavřena dílčí smlouva (příloha č. 3 Výzvy).
Místo plnění:
Místem dodání je sídlo zadavatele:
Český rozhlas Praha, Vinohradská 12, 122 99 Praha 2
Doba plnění:
Doba plnění činí maximálně do 8 týdnů od účinnosti dílčí smlouvy.

4. Další požadavky na plnění zakázky
Požadované platební podmínky:
Platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru dílčí smlouvy.
Požadované smluvní podmínky:
Smluvní podmínky jsou uvedeny ve vzoru dílčí smlouvy.
Požadované záruční podmínky:
Smluvní podmínky jsou uvedeny ve vzoru dílčí smlouvy.
Požadované sankční podmínky:
Sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru dílčí smlouvy.
Požadované dodací podmínky:
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Dodavatel je povinen dodat objednané náhradní díly a komponenty nejpozději do 8 týdnů od
účinnosti dílčí smlouvy.

5. Nabídkové ceny
A) Účastník v nabídce předloží:
1) Nabídkovou cenu zpracovanou dle tohoto článku Výzvy.
B) Požadavek na zpracování nabídkové ceny:
Cenovou nabídku účastník zpracuje do tabulky v příloze č. 1, kde vyplní jednotkovou cenu za každou
položku, kterou v rámci plnění této zakázky zadavatel požaduje.
Účastník není oprávněn nabídnout u položek cenu vyšší, než je nejvyšší možná (k tomu viz příloha č.
1 této Výzvy)
Cena bude účastníkem uvedena v českých korunách a bez DPH za 1 kus položky. Nabídková cena
za danou položku bude stanovena jako násobek jednotkové ceny nabídnuté účastníkem a
požadovaným počtem kusů položky.

6. Způsob podání nabídky
Nabídky musí být účastníky podány v českém jazyce, a to elektronicky prostřednictvím systému
JOSEPHINE v souladu s odst. 6 přílohy č. 2 této výzvy (Podání nabídky v dílčí zakázce DNS (mimo
elektronický katalog)).
Nabídky budou podány prostřednictvím podání dokumentu (vyplněná příloha č. 1 této výzvy) do
elektronického systému JOSEPHINE.
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevřeny a zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o jejich podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. Hodnotící kritéria
Nejnižší nabídková cena.

8.

Lhůty a termíny zadávacího řízení

Lhůta pro podání nabídek je do:

9.

04. 10. 2021 do 10:00 hod.

Ostatní požadavky a podmínky zadavatele

a. Údaje uvedené v jednotlivých částech výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
dílčí zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky.
b. Veškeré dotazy v rámci této dílčí zakázky jsou účastníci povinni adresovat na kontaktní osobu
uvedenou výše (viz část 2 této Výzvy).
c.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dílčí zakázku obdobně dle ustanovení § 127 odst. 2 ZZVZ.
Oznámení o zrušení dílčí zakázky zašle zadavatel všem osloveným účastníkům. Zadavatel si
dále vyhrazuje právo k vyloučení nabídky, u kterých byla u některých položek překročena
stanovená maximální jednotková cena v Kč bez DPH. Oznámení o vyloučení nabídky bude
zadavatelem odesláno vyloučenému účastníku.

d. Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem účastníkům zařazeným do
dynamického nákupního systému, kteří v rámci minitendru podali nabídku. Zadavatel upozorňuje,
že je v souladu s § 141 odst. 4 ZZVZ oprávněn uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání
námitek proti výběru dodavatele.

10.

Přílohy nebo další součásti výzvy

Příloha č. 1 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny
Příloha č. 2 – Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE
Příloha č. 3 – Vzor dílčí smlouvy (účastník není povinen vyplnit)
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