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OZNÁMENÍ ZAKÁZKY 

pro výběrové řízení o nejvýhodnější nabídku podle Soutěžního řádu ČTK 

na dodávku výpočetní techniky 

č.j. 77/2019-ČTK 

1. Základní informace 

1.1 Označení zakázky 
Název zakázky: Dodávka osobní výpočetní techniky 

Č.j.: 77/2019-ČTK 

Spisová značka: 146/2019-SPIS 

Typ zakázky: Otevřené řízení podle Soutěžního řádu ČTK (nejedná se o veřejnou zakázku ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb.). 

Zadavatel: Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK, se sídlem Opletalova 5, Praha 1,  

DIČ CZ47115068, zapsaná u Městského soudu v Praze, OR odd. A, vložka 7583. 

Kontaktní osoba zadavatele: Petr Švihálek, tel. +420222098160, svihalek@ctk.cz. 

1.2 Předmět plnění 
Zadavatel prohlašuje, že je oprávněn poptávat zboží a služby vymezené tímto výběrovým řízením 

podle svých aktuálních potřeb, a to za podmínek stanovených v této Zadávací dokumentaci a 

jejích přílohách. 

Předmětem plnění je dodávka stolních a přenosných osobních počítačů s operačním systémem 

MS Windows a periferií v konfiguracích podle zadaných parametrů a zajištění jejich servisní 

podpory na dobu nejméně pěti let od data dodání. 

1.3 Finanční objem zakázky 
Odhadovaný finanční objem dodávky je 6 mil. Kč. 

1.4 Termíny 
Datum oznámení zakázky: 9.7.2019 

Termín pro vyzvednutí zadávací dokumentace: 15.7.2019 

Termín podání nabídek: 6.8.2019 12:00 

Vyhodnocení nabídek: 13.8.2019 

Lhůta pro uzavření smlouvy: 27.8.2019 
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Termíny dodávek: průběžně od uzavření smlouvy do 28.2.2020 na 

základě dílčích objednávek, s dodací lhůtou 20 

pracovních dní od data podání dílčí objednávky 

Splatnost faktur: nejméně 15 pracovních dní od splnění dílčí 

dodávky. Zadavatel neposkytuje zálohu. 

1.5 Zadávací dokumentace a podání nabídek 
Uchazeči mohou požádat o zaslání zadávací dokumentace písemně nebo emailem v termínu podle 

odst. 1.4 na adrese kontaktní osoby zadavatele. Zadavatel zašle zadávací dokumentaci ve formátu 

pdf výhradně emailem na udanou adresu uchazeče, případně na emailovou adresu, ze které 

uchazeč o dokumentaci požádal. 

Uchazeč podává nabídku písemně (fyzickou písemností nebo emailem) na adresu kontaktní osoby 

zadavatele. Písemné vyhotovení musí být podáno v uzavřené obálce, na níž musí být uvedeno 

označení zakázky. Obdobně v textu nebo v předmětu emailu musí být uveden odkaz na název 

zakázky, text emailu nesmí obsahovat vlastní nabídku ani její shrnutí. Nabídka musí být k emailu 

přiložena jako soubor ve formátu pdf.  

Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, seznam nabízených produktů podle 

požadavků, jejich podrobný popis (konfigurace, návrh dodací a servisní smlouvy nebo popis 

servisních a dodacích podmínek), jednotkové a celkové ceny a údaje o splnění kvalifikačních 

předpokladů podle odst. 1.7. 

V bodech, kde to zadávací dokumentace připouští, může uchazeč nabídnout varianty. 

1.6 Místo plnění 
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.  

1.7 Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání 
Uchazeč dokladuje svoji autorizaci k prodeji nabízené výpočetní techniky včetně software 

certifikátem nebo partnerskou smlouvou s jeho výrobci či dodavateli a oprávnění podnikat 

výpisem z obchodního rejstříku (přiložením prostých kopií dokumentů). Pro splnění kvalifikačních 

předpokladů uchazeč dále v nabídce uvede prohlášení, že není v likvidaci, že nemá daňové 

nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném nebo penále na zdravotní nebo sociální zabezpečení a 

že vůči jeho majetku neprobíhá a ani v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení. 

Nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou nebo zmocněnou jednat za uchazeče. V případě 

elektronické podoby nabídky není vyžadován elektronický podpis. 

Uchazeč uvede reference na alespoň tři dodávky obdobného sortimentu produktů (osobních 

počítačů) včetně zajištění následné servisní podpory ve výši alespoň 2 mil. Kč za každou dodávku, 

které realizoval v období 36 měsíců před podáním nabídky. Uchazeč může uvést i reference na 
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zakázky realizované prostřednictvím partnerů, pokud obsahují servisní podporu zajištěnou shodně 

s podanou nabídkou a pokud uchazeč doloží, např. prohlášením partnera, že byl v takovém 

případě dodavatelem zboží pro uvedenou zakázku. 

2. Vyhodnocení nabídek 
Zadavatel vyhodnotí nejvýhodnější nabídku a oznámí to vybranému dodavateli nejpozději  

do termínu uvedeného v odst. 1.4. Ostatním uchazečům současně sdělí rozhodnutí o nepřijetí 

nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace k předloženým nabídkám 

včetně prezentace nabízeného zboží a případně termín oznámení výběru posunout, pokud si to 

zpracování dodatečných informací vyžaduje. Veškerá oznámení a žádosti podává zadavatel 

emailem na kontaktní adresu uchazečů.  

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit bez udání důvodů nebo nerealizovat 

zakázku u vybraného dodavatele v případě neshody na podmínkách dodávky nebo jejího 

smluvního zajištění. Kritériem pro hodnocení nabídek jsou nabídnuté celkové náklady zahrnující 

celkovou pořizovací cenu včetně nákladů na servisní zajištění (45% hodnocení), technické a 

ergonomické vlastnosti nabízeného zboží (30% hodnocení), kvalita servisního zabezpečení (25%). 

 

V Praze 9.7.2019 

 

 

Jan Kodera 

technický ředitel ČTK 

 


