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Výzva k podání cenové nabídky
vyzýváme Vás podle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, dále dle směrnice č. 9 – Zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb. k podání
nabídky: „Tonery do multifunkčních tiskáren“
1. Vymezení rozsahu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku.
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů do multifunkčních tiskáren HP,
SAMSUNG, XEROX, RICOH:
7x originální toner od výrobce HP CF280XD (80X) (pokrytí 2 x 6900 stran)
10x originální toner od výrobce HP CF230X
7x originální toner od výrobce pro tiskárnu SAMSUNG MLT-D116L/ELS
3x originální toner od výrobce Xerox 106R03745, Extra High Capacity, černý
1x originální toner od výrobce Xerox 106R03746, Extra High Capacity, žlutý
1x originální toner od výrobce Xerox 106R03747, Extra High Capacity, purpurový
2x originální toner od výrobce Xerox 106R03748, Extra High Capacity, azurový
1x originální toner pro tiskárnu Ricoh MP C406 842095 black
1x originální toner pro tiskárnu Ricoh MP C406 842096 cyan
1x originální toner pro tiskárnu Ricoh MP C406 842097 magenta
1x originální toner pro tiskárnu Ricoh MP C406 842098 yellow
3. Požadavky na technické podmínky, které musí tonery splňovat
Pouze originální tonery od výrobce, žádný kompatibilní, nebo plněný.
4. Další podmínky, které si zadavatel vymezuje vypracovat
Uveďte celkovou cenu bez DPH a cenu s DPH.
Platební podmínky, cena včetně dovozu, termín dodání.
5. Požadavky na plnění veřejné zakázky
Místem plnění je: Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno,
Předpokládaný termín realizace: říjen 2019
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6. Způsob předkládání nabídek
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím portálu veřejných zakázek EZAK
na adrese: https://zakazky.stred.brno.cz
7. Lhůta pro podání a otevírání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem doručení výzvy a končí dne 09.10.2019
ve 14 hod.
8. Požadavky na obsah a strukturu nabídky
Krycí list nabídky s těmito údaji: identifikační údaje dodavatele, kontaktní informace,
označení pověřeného zástupce pro případné další jednání včetně uvedeného
telefonického a e-mailového kontaktu, celková nabídnutá cena bez i s DPH.
9. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková
cena (při hodnocení nabídek bude posuzována cena vč. DPH).
10. Identifikace zadavatele
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
Kontaktní osoba pro upřesnění předmětu zakázky Bc. Arnošt Kolbábek, vedoucí
Odboru informatika, Dominikánská 2, Brno, tel.: 542526353 e-mail:
arnost.kolbabek@brno-stred.cz.
11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu
- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky v průběhu lhůty pro podání nabídek a to všem
zájemcům shodně
- upřesnit technickou specifikaci u zařízení v průběhu lhůty pro podání nabídek a to
všem zájemcům shodně
- odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
12. Zpracování osobních údajů
12.1.
Podáním nabídky dojde ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR (zpracování kvůli plnění právní povinnosti). Správce, který vystupuje
v roli zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, je dle § 216 odst.
1 zákona o zadávání veřejných zakázek povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím
řízení. Archivační doba je stanovena jednotně v délce 10 let ode dne ukončení
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud
jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.
12.2.
Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed.
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj
lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. Správce nebude
předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Více informací
o vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webových
stránkách úřadu.
Bc. Arnošt Kolbábek
vedoucí Odboru informatika
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