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Výzva k podání nabídky
(včetně zadávací dokumentace)
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.
V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, (dále jen "zákon") není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona.
V případě odkazů na zákon v této Výzvě zadavatel pouze analogicky používá ustanovení zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https://zakazky.eru.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným
a přímým dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK.
Název veřejné zakázky (dálejen " VZ'')
Nákup poukázek pro volnočasové aktivity
Druh plněníveřejnézakázky:dodávka

A. Identifikační údaje zadavatele:
Úřední název zadavatele:
Sídlo:

Ie:
Dle:

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Telefon / e-mail osoby oprávněné
Kontaktní osoba ve věci VZ:
Telefon / e-mail kontaktní osoby:

Česká republika - Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava
70894451
není plátcem DPH
Ing. Vladimír Kabelka, MBA, ředitel sekce provozní
+420 564 578 619/vladimir.kabelka@eru.cz
Ing.Jana Křížová,odborný rada
+420 564 578 693 /jana.krizova@eru.cz

B. Předmět VZ (stručný popis, počet):
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání cca 50 000 kusů poukázek pro volný čas (dále jen
"poukázky") v nominální hodnotě 100 Kč/ks, pro zaměstnance Energetického regulačního úřadu.
Poukázky mohou být využity pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce Ministerstva financí
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění
je zajištění sítě provozoven - poskytovatelů služeb, v nichž lze poukázky uplatnit. V období platnosti
poukázek zajistí dodavatel dostupnost aktuálního seznamu zařízení na svých webových stránkách,
popř. jiným vhodným způsobem.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu
48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy s omezením plnění do 2 000 000 Kč bez DPH, na jejímž základě
budou uzavírány dílčí smlouvy (objednávky) na dodávku poukázek.

číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
tel.: 255 715 555

dislokované pracoviště Ostrava
Provozní 1, 722 00 Ostrava
tel.: 595 590 888
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Specifikace - popis předmětu VZ (konkrétníparametry předmětu VZ,položek VZ):

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání číslovaných poukázek, které budou řazeny v po sobě
jdoucích číselných řadách.
Další podmínky k předmětu VZ
1. Účastník zadávacího řízení (dále také "účastník") uvede v nabídce konkrétní typ nabízené
poukázky.
2. Zadavatel požaduje platnost poukázek minimálně do konce kalendářního roku následujícího po
uzavření dílčí objednávky.
3. Dodavatel umožní vrátit nevyužité poukázky do konce kalendářního čtvrtletí následujícího
po realizované objednávce poukázek.
4. Zadavatel požaduje dodání poukázek, včetně osobního předání kontaktním osobám, uvedeným
v dohodě (např. kurýrní nebo bezpečnostní službou), nejpozději do 2 pracovních dnů po
potvrzení objednávky do místa plnění podle písm. D. výzvy.
5. Účastník uvede v nabídce počet provozoven - poskytovatelů služeb dle jednotlivých krajů,
doložený seznamem zařízení, kde lze poukázky uplatnit. Seznam zařízení musí být aktuální
k 1. 10. 2018. Seznam musí obsahovat: název provozovatele, název a adresu provozoven
a charakteristiku nabízených služeb.
6. Zadavatel předpokládá realizaci 2 dílčích objednávek ročně.
Kód z číselníku CPVINIPEZ:

22450000-9

Tiskoviny s ochrannými prvky

D. Místo plnění (adresa), zadávací lhůta:
Jihlava, Masarykovo nám. 5
Praha, Partyzánská 7
Ostrava, Provozní 1

E. Předpokládaný termín plnění (datum):
Předpokládaný termín zahájení: prosinec 2018, termín ukončení: listopad 2022

F. Hodnotící kritérium pro VZ:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek bude
provedeno bodovací metodou v souladu s následujícími hodnotícími kritérii seřazenými v sestupném
pořadí dle jejich významu:
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a)
b)

hodnotící kritérium
Nabídková cena (vč. DPH)
Počet provozoven - poskytovatelů služeb přijímajících
poukázky na území Kraje Vysočina, Hlavního města
Prahy a Moravskoslezského kraje celkem

Váha
60%
40%

G. Specifikace hodnotícího kritéria a metoda hodnoceni"
Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle této
výzvy a obsahují náležitosti a doklady požadované zadavatelem v této Výzvě.
Hodnocení v kritériu Nabídková cena
1. Hodnocena bude cena za obstarání (provize) 1volnočasové poukázky v nominální hodnotě
100 Kč. Nabídková cena veřejné zakázky musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná
a konečná. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré režijní náklady účastníka související
s dodáním předmětu veřejné zakázky, tj. včetně nákladů na dopravu a předání zadavateli na
místa plnění podle bodu D.
2. Do nabídkové ceny bude pro potřeby hodnocení nabídky zahrnuta nominální hodnota
poukázky (100 Kč + hodnota provize).
3. Nabídková cena bude účastníkem uvedena v rozsahu ceny v Kč bez DPH, výše DPH a ceny
v Kč vč. DPH. DPH se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni
podání nabídky. Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí
a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.
4. Nabídkovou cenu bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se sazby DPH uplatňované na služby, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, a to
o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni vzniku zdanitelného plnění.
5. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria a tudíž hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce v tomto kritériu.
Obdržený počet bodů bude následně vynásoben vahou kritéria.
Hodnocení v kritériu Počet provozoven - poskytovatelů služeb přijímajících poukázky na území
Kraje Vysočina, Hlavního města Prahy a Moravskoslezského kraje celkem
Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální
hodnotu kritéria a tudíž hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce v tomto kritériu.
Obdržený počet bodů bude následně vynásoben vahou kritéria.
Celkové hodnocení nabídek
1. Celkové hodnocení nabídek provede komise tak, že u každé nabídky sečte počet bodů obou
kritérií. Na základě takto stanovených výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise
stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena
číslo účtu: ČNB 2421001/0710
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nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel
uzavře s vybraným dodavatelem rámcovou dohodu.
2. V případě rovnosti celkového počtu bodů, obdržených při hodnocení nabídek, bude rozhodnuto
losováním.
3. Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě
desetinná místa podle matematických pravidel.
H. Požadavky na zpracování a členění nabídky a požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace:
1. Účastník může podat pouze jednu nabídku, kterou předloží v souladu s požadavky této výzvy.

2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů.
3. Nabídka bude zpracována a předložena v elektronické podobě ve formátu PDF, návrh rámcové
dohody i editovatelném formátu.
4. Účastník zadávacího řízení s nabídkou předloží:
•

vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří přílohu
oprávněnou jednat jménem či za účastníka

•

kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

•

kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ,

•

návrh rámcové dohody obsahující obchodní a platební podmínky v minimálním rozsahu
požadovaném zadavatelem v bodu L Návrh rámcové dohody bude podepsán (lze podepsat
i elektronicky - bude zřejmé z předložené dohody) osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka,

•

seznam provozoven přijímajících poukázky

č.

1 této výzvy, podepsaný osobou

L Obchodní a platební podmínky (minimální rozsah):
1. Předmět plnění bude hrazen po odsouhlasení kompletnosti dodávky VZ, tj. na základě dodacího
listu a po odstranění všech případných vad ze strany dodavatele.
2. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury včetně případných příloh
dokladujících realizaci VZ. Faktura bude doručena současně s dodávkou.
3. Faktura musí být vystavena v souladu s pravidly a obsahovými náležitostmi podle § 28 a 29
zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obsahovat
odkaz na číslo rámcové dohody zadavatele.
č.

4. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení na kontaktní
adresu zadavatele.
5. Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti,
nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh dodávky než dohodnuté v rámcové
dohodě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího
doručení zadavateli.
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6. Faktura je považována za proplacenou dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu
zadavatele.
7. Zálohové platby zadavatel neposkytuje.
8. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně sjednané odměny v registru smluv.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo objednat i poukázky jiných nominálních hodnot (např. 50 Kč/ks,
200 Kč/ks, 500 Kč/ks), s provizí v alikvotní výši, a to po předchozí dohodě s dodavatelem.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat celkové (předpokládané) množství poukázek.
11. Každá ze smluvních stran může vypovědět smlouvu před ukončením všech plnění podle
smlouvy, a to na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou 3 měsíce ode dne doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
12. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění dohody dále jednat a vyžadovat její upřesnění
nebo změnu, s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek výzvy.
J. Další podmínky zadavatele:

1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník.
2. Účastníci jsou vázáni svými nabídkami do doby podle bodu E, resp. do doby uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.
3. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo zrušit VZ malého rozsahu a právo
možnosti neuzavření smlouvy s žádným z účastníků, a to i bez udání důvodu.
5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení,
K. Přílohy:
1. Krycí list nabídky
L. Lhůta pro podání nabídky:
5. 11.2018 do 12,00 hod.
M. Způsob podání nabídky:

V případě zájmu o tuto VZ zasílejte ve stanovené lhůtě nabídku na Energetický regulační úřad
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
URL adresa VZ: https://zakazky.eru.czlvz00000325

Ing. Vladimír Kabelka, MBA
ředitel sekce provozní
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Příloha Č. 1 k č.j. 10322-2/2018-ERU

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Nákup poukázek pro volnočasové aktivity"
zadávanou Českou republikou - Energetickým regulačním úřadem
podle § 27 a § 31 zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
Název účastníka:
Sídlo účastníka:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Zástupce odpovědný za jednání účastníka pro zakázku:
Jméno:
.
E-mail, telefon:
.
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Prohlášení účastníka zadávacího řízení:
1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve
specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku.
3. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán
povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Nabídková cena za předmět plnění v Kč:
Předmět VZ
bez DPH
Cena za 1 ks poukázky v nom. hodnotě 100 Kč XXX,xx

DPH xx %

včetně DPH

XX,xx

XXX,XX

Cenu uveďte jako součet nominální hodnoty poukázky a ceny zajejí obstarání - provize

Počet provozoven celkem

x:xx:x

Pro 3požadované lokality

V

dne

.
Jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

číslo účtu: ČNB 2421001/0710
IČ: 70894451

dislokované pracoviště Praha
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
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