
 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV 

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  

„Pořízení tiskových a kopírovacích strojů včetně zajištění servisu  

a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům a zajištění servisu  

a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícím tiskovým a kopírovacím 

strojům“  
ve které bude následně pro hodnocení nabídek použita  

veřejná elektronická aukce 

v souladu s § 96 a § 97 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle Pravidel pro zadávání zakázek 

malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi 

Evidenční číslo zakázky: VZCK 0066/2014/OKT/JaLi 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: Město Český Krumlov 

Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 

Zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lippl 

Telefon: 380 766 713 

Email: jan.lippl@mu.ckrumlov.cz 

Podklady včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce budou zveřejněny na webu města 

www.ckrumlov.cz/obcan, v sekci „Písemná výběrová řízení“ a na úřední desce města. 

2. Informace o předmětu veřejné zakázky 

2.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskových a kopírovacích strojů formou 

pronájmu včetně zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům a zajištění 

servisu a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícím tiskovým a kopírovacím strojům 

(Servisní a materiálové smlouvy). 

Detailní popis předmětu plnění včetně všech parametrů je definován v zadávací dokumentaci 

této VZ a jejích přílohách.  



http://www.ckrumlov.cz/obcan


2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 376 000,- Kč bez DPH. 
z toho: 

- pronájem nových strojů: 456 000,- Kč 

- servis a materiál k novým strojům: 579 000,- Kč (odhad dle skutečného počtu kopií v 2013 a 

2014) 

- servisní a materiálové smlouvy ke stávajícím strojům: 341 000,- Kč (odhad dle skutečného počtu 

kopií v 2013 a 2014) 

2.3. Druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a poskytování služeb hodnocena za použití 

elektronické aukce.  

3. Místo plnění veřejné zakázky: 
Městský úřad Český Krumlov (hlavní budova), Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Městský úřad Český Krumlov (budova radnice), nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. 

4. Doba plnění veřejné zakázky: 
Předpokládaná doba plnění zakázky je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, tj. 48 měsíců. 

5. Místo a termín pro doručení nabídek 

Nabídky se podávají v písemné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

5.1. Kompletní nabídku v listinné podobě zaslat: 

poštou na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov  

osobně na adresu: Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 

5.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne:  

5. 11. 2014 v 9:00 

6. Otevírání obálek 

6.1. Datum a čas otevírání obálek: 

5. 11. 2014 v 9:00 

6.2. Adresa místa otevírání obálek:  

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, zasedací místnost 

ve 3. patře. 

6.3. Otevírání obálek v písemné podobě je neveřejné. 

7. Posouzení a hodnocení nabídek 

7.1. Nabídky uchazečů budou hodnoceny prostřednictvím veřejné elektronické aukce.  
K realizaci e-aukce bude využito aukčního portálu PROe.biz. Nabídky uchazečů budou 

posuzovány na základě hodnotícího kritéria, kterým je: 

č. Hodnotící kritérium Váha kritéria 

1 

Nejnižší celková nabídková cena předmětu plnění za 48 měsíců bez DPH 

vysoutěžená v e-aukci sestávající z těchto položek: 
- cena pronájmu nových strojů (3+2) včetně všech nákladů za 48 měsíců 

- cena předpokládaného počtu černobílých a barevných kopií u nově pořízených 

strojů (3+2 ks) za 48 měsíců 

- cena předpokládaného počtu černobílých a barevných kopií u stávajících 

strojů (7 ks) za 48 měsíců 

100% 

K účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot budou vyzváni ti uchazeči, 

kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to 

zasláním elektronické Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy). 

7.2. Základní informace k elektronické aukci 

Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická 



aukce (dále „e-aukce“). K realizaci e-aukce bude využito aukčního portálu PROe.biz. 

Nabídky uchazečů budou posuzovány na základě základního hodnotícího kritéria 

uvedeného v odst. 7.1. této Výzvy. 

Výzva k účasti v elektronické aukci bude zaslána elektronickými prostředky 

prostřednictvím portálu PROe.biz po zasedání hodnotící komise. Postup v e-aukci se bude 

odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve 

Výzvě k účasti v elektronické aukci a jednotlivá kola e-aukce budou charakterizována 

následujícím: 

Vstupní (zadávací) kolo: uchazeči budou vyzváni ke vložení nabídkových cen (aukčních 

hodnot) odpovídajících jejich nabídce pro předběžné posouzení. Smyslem Vstupního kola 

je umožnit uchazeči seznámení se s aukčním prostředím. Zadavatel vyzve uchazeče ke 

vložení nabídky odpovídající jeho nabídce pro předběžné posouzení. Každému uchazeči se 

v tomto kole zobrazují pouze jeho cenové nabídky. 

Kontrolní kolo: slouží administrátorovi zadavatele pro kontrolu úplnosti a správnosti 

vložených nabídek. Smyslem Kontrolního kola je nastavení aukčního prostředí tak, aby 

odpovídalo nabídkám uchazečů z nabídky pro předběžné posouzení. V případě, že nabídka 

uchazeče vložená ve Vstupním kole nebude tomuto požadavku odpovídat, administrátor ji 

nastaví na hodnotu dle předběžného posouzení nabídek. Uchazeč však v tomto kole svou 

nabídku již nemůže měnit, každému uchazeči se pak zobrazuje pouze jeho nabídka. 

Zadavatel je oprávněn Kontrolní kolo nevyužít, v tom případě funkci Kontrolního kola plní 

Vstupní kolo a bližší podrobnosti k jeho průběhu budou uvedeny ve Výzvě k účasti 

v elektronické aukci. 

Aukční (soutěžní) kolo: uchazeči budou vyzváni ke změně svých aukčních hodnot. Změny 

aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze uchazeč, administrátor do průběhu těchto 

změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Délka aukčního kola bude nastavena na pevně 

stanovený čas s možností jeho prodlužování. E-aukce bude obsahovat jediné aukční kolo, 

které bude ukončeno v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty splňující 

podmínky na prodloužení aukčního kola. 

8. Další informace 
Bližší informace ke zpracování nabídky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou 

uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 

 

 

 

 

V Českém Krumlově dne 21. 10. 2014                 ……………………………………… 

           Mgr. Dalibor Carda 

             starosta města 
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