ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE

Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

__________________________________________________________________________________
k č.j.: SOAA-6002/30-2011

Praha 21. listopadu 2011
Počet listů: 9 (včetně
rozdělovníku)
Přílohy: 2

Písemná výzva
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka obalových materiálů pro krátkodobou i dlouhodobou archivaci
dokumentů“

1.

Informace o zadavateli

1.1. Základní údaje
Veřejný zadavatel:
Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 2257/4
149 00 Praha 4
IČ: 70979391, DIČ: CZ 70979391
Bankovní spojení: Česka národní banka, Pobočka Praha
Číslo účtu: 72 00 881/0710
1.2. Oprávněná osoba zadavatele
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou
zakázkou je PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel Státního oblastního archivu
v Praze.
1.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou pro účely zadávacího řízení je:
Juraj Drlička, technický pracovník Státního oblastního archivu v Praze
tel. 974 847 356
e-mail: juraj.drlicka@soapraha.cz
Odborné dotazy zodpoví:
Mgr. Martin Sovák, archivář Státního oblastního archivu v Praze
tel. 974 847 265, 739 505 706
e-mail: martin.sovak@soapraha.cz
2.

Informace o veřejné zakázce:

2.1. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.
2.2. Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka obalových materiálů pro
krátkodobou i dlouhodobou archivaci dokumentů“
www.soapraha.cz
ID schránky: k28aiwy
IČ: 70979391
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 916-7200881/0710

tel.: +420 974 847 358
fax: +420 974 847 357
e-mail: e-podatelna@soapraha.cz

2.3. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka obalových materiálů pro
dlouhodobou i krátkodobou archivaci dokumentů (archivní obaly) Státního
oblastního archivu v Praze.
Zadavatel požaduje dodávky archivních obalů v těchto formátech ve standardní
řadě:
a) archivní krabice (rozměry v mm)











350 x 260 x 110
410 x 260 x 110
220 x 168 x 112
350 x 260 x 130
450 x 190 x 110
410 x 330 x 110
390 x 290 x 180
450 x 320 x 110
470 x 295 x 85
505 x 340 x 110

b) spisové desky (rozměry v mm)







315 x 230
380 x 230
430 x 300
490 x 320
470 x 350 x 35
625 x 455 x 35

Archivní obaly budou nakupovány v sériích. Předpokládaný rozsah nákupu
archivních obalů po dobu plnění veřejné zakázky, který je základem pro odhad
celkové nabídkové ceny uchazeče, je následující:
a) archivní krabice (rozměry v mm)











350 x 260 x 110 – 15 000 ks
410 x 260 x 110 – 16 000 ks
220 x 168 x 112 – 500 ks
350 x 260 x 130 – 500 ks
450 x 190 x 110 – 500 ks
410 x 330 x 110 – 500 ks
390 x 290 x 180 – 500 ks
450 x 320 x 110 – 2 500 ks
470 x 295 x 85 – 500 ks
505 x 340 x 110 – 2 100 ks

b) spisové desky (rozměry v mm)







315 x 230 – 15 500 ks
380 x 230 – 20 000 ks
430 x 300 – 3 000 ks
490 x 320 – 3 000 ks
470 x 350 x 35 – 500 ks
625 x 455 x 35 – 500 ks
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Nákup archivních obalů bude uskutečňován postupně dílčím plněním, a to formou
individuálních objednávek vystavených odpovědnou osobou zadavatele. Archivní
obaly budou přebírány kontaktními osobami v místech plnění předmětu veřejné
zakázky. Místa plnění jsou uvedena v odst. 2. 7. této výzvy.
Pro specifické požadavky zadavatele nabídne uchazeč rozpětí variabilních typů a
rozměrů archivních obalů. Odběr atypických archivních obalů mimo standardní řadu
i obalů pro ukládání fotografií bude též probíhat formou individuálních objednávek
v malých sériích podle potřeb zadavatele.
Všechny nabízené archivní obaly musí splňovat požadavky ČSN ISO 9706. Obaly
určené pro ukládání fotografií musí navíc splnit limity Photographic Activity Test
(Per ISO 14523).
Konečný počet všech objednaných archivních obalů bude závislý na potřebách a
finančních zdrojích zadavatele.
2.4. Způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu:
Zadávací řízení se řídí § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se
neaplikují ostatní ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Písemná výzva k podání nabídky bude rozeslána uchazečům vybraným na základě
provedeného průzkumu trhu a uvedeným v rozdělovníku k písemné výzvě
prostřednictvím datové schránky/poštou doporučeně. Písemný výzva je rovněž
umístěna na webových stránkách MVČR www.mvcr.cz pod záložkou veřejné
zakázky - organizační složky státu – Státní oblastní archiv v Praze a na webových
stránkách zadavatele:
http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=verejne-zakazky.
Pro účast ve výběrovém řízení dále kontaktujte kontaktní osoby uvedené
v odst. 1. 3. této výzvy.
2.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.999.999,- Kč bez DPH a
s DPH při sazbě 20% je 2.399.999,- Kč.
Zadavatel není plátcem DPH.
Nabídková cena bude uvedena jako maximálně přípustná, vztahující se na celou
dobu trvání smluvního vztahu v délce dvou let.
Dopravné a balné musí být zahrnuto v cenách archivních obalů.
Uchazeč předloží nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky jako celkovou cenu
a to cenu v Kč bez DPH a cenu v Kč včetně zákonem stanoveného procenta DPH
(pokud je plátcem DPH).
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost,
že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

3

2.6. Doba plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude realizováno v době od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2013.
2.7. Místo plnění/dodání
Místem plnění je Státní oblastní archiv v Praze (centrála), Archivní 4/2257, 149 00,
Praha 4 a jeho vnitřní organizační jednotky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, 256 01, Benešov
Státní okresní archiv Beroun, U Archivu 1633, P.O.BOX 92, 266 01, Beroun
Státní okresní archiv Kladno, nám. St. Pavla 4/11, 272 01, Kladno
Státní okresní archiv Kolín, Zahradní 278, 280 02, Kolín 4
Státní okresní archiv Kutná Hora, Benešova 257, 284 80, Kutná Hora
Státní okresní archiv Mělník, Pod Vrchem 3358, 276 01, Mělník
Státní okresní archiv Mladá Boleslav, P.O.BOX 24, Staroměstské nám. 1,
293 01, Mladá Boleslav
8. Státní okresní archiv Nymburk, Zámek 6, 289 22, Lysá nad Labem
9. Státní okresní archiv Praha – východ, Přemyšlení 220, 250 66, Zdiby
10.Státní okresní archiv Praha – západ, Pražská 728, 252 29, Dobřichovice
11.Státní okresní archiv Příbram - E.Beneše 337, 261 01, Příbram
12.Státní okresní archiv Rakovník, Plzeňská 2493, 269 01, Rakovník.
2.8. Zadávací lhůta
Uchazeč je vázán celým obsahem předložené nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty tj. do 60 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

3.

Kvalifikace uchazeče
Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění podle § 50 odst. 1 zákona:
a)
b)
c)

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,
profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 a
technických kvalifikačních předpokladů podle §56.

3.1. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč podle § 53 odst. (2) písm. d)
zákona předložením čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem
uchazeče, ze kterého musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklad ve všech
požadovaných bodech odst. (1) § 53 zákona splňuje.
3.2. Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v souladu s § 54
písm. a) a písm. b) zákona předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejm. dokladu prokazujícím
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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3.3.

Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení jsou zkušenosti s dodávkami obalových
materiálů pro archivní dokumenty. Zadavatel požaduje prokázat technické
kvalifikační předpoklady:
1. v souladu s § 56 odst. (1) písm. a) zákona předložení seznamu významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu
a doby poskytnutí; seznam dodávek bude doplněný popisem rozsahu dodávky,
včetně písemné reference od odběratelů (např.: referenční list, osvědčení apod.).
Ze seznamu musí vyplývat minimálně:
a)
b)
c)
d)

název objednatele,
popis (rozsah) a předmět významné dodávky
doba realizace zakázky (zahájení a ukončení),
finanční hodnota zakázky;

2. v souladu s § 56 odst. (4) uchazeč dále předloží kopii certifikátů splnění těchto
norem: ČSN ISO 9706 a Photographic Activity Test (Per ISO 14523).
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
3.4. Forma splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v kopiích.
Před uzavřením smlouvy je povinen vybraný dodavatel předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
3.5. Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní-li
povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude s přihlédnutím k § 60 odst. (1) zákona
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení s uvedením důvodu.

4.

Obchodní a platební podmínky
Přílohou této výzvy je návrh kupní smlouvy, který je povinen uchazeč vyplnit a podat
jako nedílnou součást své nabídky. V případě nepředložení návrhu smlouvy bude
nabídka uchazeče vyřazena z hodnocení. Návrh kupní smlouvy v elektronické
podobě je možné vyžádat u kontaktní osoby zadavatele pro účely zadávacího
řízení.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou nebo osobami oprávněnými jednat
jménem nebo za uchazeče. V případě, že smlouva nebude podepsána uchazečem,
resp. jeho statutárním orgánem, přiloží uchazeč ke smlouvě originál nebo úředně
ověřenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat oprávnění k podpisu smlouvy
danou osobou. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není považováno za
řádné předložení návrhu smlouvy uchazečem.
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Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen „smlouva“) v listinné podobě,
který přiloží k originálu nabídky. Předložená smlouva nesmí obsahovat pro
zadavatele méně výhodné podmínky, než jak je předvídáno v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy
pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
Právní vztah mezi zadavatelem a uchazečem založený příslušnou smlouvou se
bude řídit zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), především ustanoveními § 409 a
násl. pro kupní smlouvu.

5.

Místo podání nabídky, požadavky na zpracování nabídky a lhůta pro podání

5.1. Nabídku podá uchazeč v písemné podobě poštou formou doporučeného dopisu
anebo osobně na adresu Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00,
Praha 4, v zapečetěné obálce, která musí být:
textem: „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Dodávka
obalových materiálů pro krátkodobou i dlouhodobou archivaci dokumentů“ a

a) nadepsána

opatřena příslušným č.j. SOAA 6002/30-2011
b) označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele
c) označena kontaktní adresou dodavatele, na kterou lze zaslat oznámení dle §
71 odst. 6 zákona v případě nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek
d) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření
v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
5.2. Celá nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení, v českém jazyce.
Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. V případě, že nabídka nebude podepsána oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče, přiloží uchazeč k nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné
moci, ze které bude vyplývat oprávnění k podpisu nabídky danou osobou.
Všechny listy nabídky budou očíslovány pořadovými čísly vzestupnou,
nepřerušenou číselnou řadou. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze
na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány,
v nabídce však musí být odkaz na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky).
Originální vyhotovení nabídky bude pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno
proti manipulaci s jednotlivými listy.
5.3. Termínem vyhlášení výběrového řízení je 21. listopad 2011.
Lhůta pro podání nabídky je v termínu do 12. 12. 2011 do 12.00 hod. Rozhodující
je razítko podatelny zadavatele.
5.4. Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek: 14. 12. 2011 v odpoledních
hodinách. Otevírání obálek je neveřejné.
O výsledku výběrového řízení bude uchazeč písemně vyrozuměn bezprostředně po
rozhodnutí zadavatele.

6.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

6.1.

Hodnocení nabídek uchazečů, splňujících kvalifikační předpoklady, bude
realizováno dle § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria
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ekonomické výhodnosti nabídky a postupem stanoveným v této výzvě.
Dílčími kritérii s jednotlivými vahami v % vyjádření jsou:
a) celková výše nabídkové ceny včetně a bez DPH
b) množstevní slevy při nákupu od 50 do 499 ks, od 500 do 999 ks,
od 1 000 ks a výše

60
40

Uchazeč předloží co nejucelenější ceníky archivních obalů standardní řady, obalů
atypických rozměrů i obalů určených k archivaci fotografií s garantovanými cenami
platnými po celou dobu trvání smluvního vztahu.
Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce pro účely hodnocení dílčího kritéria b)
cenu obalů při nákupu od 50 do 499 ks, od 500 do 999 ks, od 1 000 ks a výše, popř.
doložit ceník množstevních slev při nákupu těchto objemů. Nabídnuté ceny
množstevních slev budou platné po celou dobu trvání smluvního vztahu.
6.2. Hodnocení podle kritéria a) celková výše nabídkové ceny včetně a bez DPH
Nižší nabídková cena znamená vyšší ohodnocení nabídky uchazeče.
Pro bodové hodnocení se použije stupnice 0 – 100 bodů. Nejnižší výsledná
nabídková cena obdrží pomocných 100 bodů. Výsledná bodová hodnota další
nabídkové ceny se vypočítá jako poměr hodnoty nejnižší výsledné nabídkové ceny
k hodnocené nabídkové ceně, vynásobený hodnotou 100.
6.3. Hodnocení podle kritéria b) množstevní slevy při nákupu od 50 do 499 ks, od 500 do
999 ks, 1 000 ks a výše
Pro bodové hodnocení se použije stupnice 0-100 bodů, přičemž se budou hodnotit
slevy u 4 obalových materiálů ze standardní řady:
a) archivní krabice (rozměry v mm)
 350 x 260 x 110 – 25 bodů
 410 x 260 x 110 – 25 bodů
b) spisové desky (rozměry v mm)
 315 x 230 – 25 bodů
 380 x 230 – 25 bodů.
V rámci výše uvedených rozměrů archivních obalů se budou porovnávat
množstevní slevy pro následující odběr:
 od 50 do 499 ks – 5 bodů
 od 500 do 999 ks – 10 bodů
 od 1 000 Ks a více – 10 bodů.
V rámci hodnocení slevových subkritérií bude přidělen uchazeči s nejlevnější cenou
archivního obalu výše uvedený maximální počet bodů. Ostatní uchazeči neobdrží
žádný bod. V případě rovnosti slevových subkritérií obdrží každý z uchazečů
maximální počet bodů.
Nabídka uchazeče s nejvyšším počtem získaných pomocných bodů tohoto kritéria
bude hodnocena jako nejvýhodnější.
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6.4. Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
hodnocení nabídek dle dílčích kritérií uvedených v odstavcích 6.2. a 6.3. vynásobí
vždy vahou příslušného kritéria. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro
každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější
nabídkou se stane nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

7.

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací výběrové řízení v případě, že:
a) se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro
které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval,
b) vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít
smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou
součinnost.

8.

Přílohy
Příloha č. 1 - Rozdělovník k písemné výzvě
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

PhDr. Daniel Doležal Ph.D.
ředitel Státního oblastního archivu v Praze
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Příloha č. 1 k Písemné výzvě č.j. 6002/30-2011

Rozdělovník
PACK SHOP, Model obaly a.s.;
Bečovská 1279/15,
104 00 Praha 10
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o,;
Kosmonautů 670/68
734 01 Karviná
EMBA spol. s.r.o,;
Paseky nad Jizerou 512 47
CEIBA s. r. o.;
Jana Opletala 1265,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
SECUPACK, s. r. o.;
U Výzkumu 603,
664 62 Hrušovany u Brna
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