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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296
zastoupený
Tomášem Hebelkou, MSc
generálním ředitelem

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik je držitelem certifikátu ISO 14298
(Management řízení tiskových procesů) a ISO 27001 (Řízení bezpečnosti
informací)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
(dále jen „tato výzva“ nebo „tato ZD“)

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

DODÁVKY OFSETOVÉHO PAPÍRU, LEPENKY
A XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „tato veřejná zakázka“)
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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká
republika

IČO:

00001279

Statutární orgán

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Magdaléna Vyskočilová

e-mail:

vyskocilova.magdalena@stc.cz

Profil zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

Identifikátor datové schránky

hqe39ah

(dále jen „zadavatel“ nebo „STC“)
2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1.

Předmět plnění
2.1.1. Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru o různých plošných
hmotnostech, kartónu a lepenky (dále jen „zboží“).
2.1.2. Požadované vlastnosti a bližší specifikace předmětu plnění jsou přesně
specifikovány v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy a tvoří
přílohu č. 1 této výzvy (dále jen také „rámcová dohoda“).
2.1.3. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu mezi účastníky rámcové dohody
v souladu s ustanovením § 131 zákona, a to minimálně se dvěma, nejvíce
však s pěti dodavateli, kteří se v rámci hodnocení nabídek umístí na
prvním až druhém, respektive až třetím, čtvrtém, či pátém místě.
2.1.4. V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než 5, či podmínky
účasti splní méně než 5 účastníků, bude rámcová dohoda uzavřena se
všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3
zákona nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.

2.2.

Zadávání dílčích veřejných zakázek (tzv. minitendry)
2.2.1. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky budou zadávány v souladu s ustanovením
§ 132 odst. 3 písm. a) a § 135 zákona, tedy postupem s obnovením soutěže
mezi účastníky rámcové dohody.
2.2.2. Zadavatel v rámci postupu s obnovením soutěže v souladu s § 135 zákona
bude zadávat dílčí veřejné zakázky tak, že vyzve písemně účastníky
rámcové dohody k podání nabídek prostřednictvím výzvy k podání nabídky.
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2.2.3. Zadavatel si vyhrazuje zadat právo poptávat v dílčí veřejné zakázce pouze
vybrané položky ze Seznamu položek, a to dle své aktuální potřeby.
Zadavatel si v takovém případě vyhrazuje právo postupovat analogicky v
souladu s ustanovením § 101 zákona, tj. s dělením na části podle
jednotlivých položek.
Účastník bude oprávněn podat nabídku na všechny či některé části
této dílčí veřejné zakázky, tedy případně i jen na jednu část dílčí veřejné
zakázky.
Zadavatel neomezuje počet částí dílčích veřejných zakázek, které lze zadat
jednomu dodavateli.
2.2.4. Hodnocení nabídek proběhne v každé části dílčí veřejné zakázky
samostatně. V případě, že dodavatel bude vybrán ve více částech dílčí
veřejné zakázky, bude možné s takovýmto dodavatelem uzavřít jednu dílčí
smlouvu (formou objednávky), přičemž se bude týkat všech částí dílčí
veřejné zakázky, kde byl daný dodavatel vybrán.
2.2.5. Počet dílčích veřejných zakázek vyhlašovaných zadavatelem není nijak
omezen. Zadávání dílčích veřejných zakázek může probíhat také současně.
2.3.

Předběžná tržní konzultace
Zadavatel provedl za účelem přípravy zadávacích podmínek této veřejné
zakázky předběžné tržní konzultace v souladu s ustanovením § 33 zákona.
Jelikož tato ZD obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní
konzultace, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona uvádí zadavatel
identifikaci osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely:

2.4.

-

EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o.

-

ANTALIS s.r.o.

-

Papyrus Bohemia s.r.o.

-

Zadavatel tyto informace v zadávací dokumentaci označil symbolem
„(*PTK)“, přičemž tento text bude ve finální rámcové dohodě odstraněn,
a dále v příloze č. 5 této ZD uvedl všechny podstatné informace, které
byly obsahem předběžné tržní konzultace.

Aspekty sociálně odpovědného zadávání
V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona je zadavatel povinen při vytváření
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat
principy a zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze
a smyslu veřejné zakázky možné. Zadavatel zohlednil tuto povinnost v rámci
přípravy této ZD.
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3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.

Kód CPV

Předmět veřejné zakázky

30197630-1

Papír určený k tisku

22992000-0

Ruční papír nebo lepenka

30197644-2

Xerografický papír

POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5.1. Předpokládaný termín podpisu rámcové dohody: ihned po výběru dodavatele.
5.2. Termín realizace plnění:
-

jednotlivé termíny realizace jsou specifikovány v čl. IV rámcové dohody,

-

doba plnění rámcové dohody je specifikována v čl. XIII rámcové dohody

5.3. Místem plnění jsou následující výrobní závody zadavatele na adresách:

6.

–

Výrobní závod I, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika,

–

Výrobní závod III, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, Česká republika.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1. Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen v rámci své nabídky
předložit své jednotkové nabídkové ceny ve formě vyplněného seznamu položek
(dále souhrnně označováno jako „nabídková cena“), který je uveden jako příloha
č. 1 rámcové dohody, konkrétně v listu č. 1 XLS souboru s názvem „Nabídková
cena-pro hodnocení“ a to pro všechny položky, které jsou v této příloze uvedeny
(výše a dále jen „Seznam položek“). Účastník je povinen vyplnit pouze a všechna
žlutě podbarvená pole podle pokynů zadavatele a není oprávněn zasáhnout do
zbývajících částí dokumentu. Vyplněné jednotkové ceny budou jako nepřekročitelné
ceny automaticky propsány do listu č. 2 tohoto XLS dokumentu, který bude následně
tvořit přílohu č. 1 rámcové dohody. List č. 1 slouží pouze pro účely hodnocení
nabídek a vyplnění nepřekročitelných cen a nebude součástí finální rámcové
dohody.
6.2. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě
této ZD, musí mít kladnou hodnotu. Zadavatel nepřipouští u žádné z položek
nulovou cenu. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené
s plněním veřejné zakázky.
6.3. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny
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na různých místech v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
dodavatele z výběrového řízení.
6.4. Cena za jednotlivé položky musí být uvedena v Kč bez DPH s přesností na dvě
desetinná místa.
6.5. Maximální výše Celkové nabídkové ceny je finanční limit pro podlimitní veřejnou
zakázku pro zadavatele, tj. 5 610 000 Kč bez DPH. Překročí-li Celková nabídková
cena na základě vyplněného Seznamu položek daný finanční limit, jedná se o
nesplnění zadávacích podmínek.
7.

KVALIFIKACE DODAVATELE
7.1. Splnění kvalifikace
a)

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Dnem zahájení tohoto zadávacího řízení je den, kdy byla tato ZD zveřejněna
na profilu zadavatele.

b)

Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:



základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona podle ustanovení
§ 75 zákona,
profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných
kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů, které jsou
uvedeny dále, v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením.
Dodavatel může využít vzor prohlášení v příloze č. 2 této ZD.
Dle ustanovení § 87 zákona lze prokázat splnění kvalifikace také jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný účastník (vítěz veřejné zakázky) je povinen v návaznosti na
ustanovení § 122 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy předložit originály
či úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY.
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7.2. Základní způsobilost
7.2.1. Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených
osob (tj. jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního
orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele)
rovněž vedoucí pobočky;

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.2.2. Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
v České republice
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice jako zemi svého sídla předložením:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 7.2.1 písm. a) této ZD,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 7.2.1 písm. b) této
ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu
k 7.2.1 písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k 7.2.1 písm. c) této ZD,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
7.2.1 písm. d) této ZD,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k 7.2.1 písm. e) této ZD.

7.2.3. Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
mimo Českou republiku
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením:
a)
b)
c)
d)
e)

potvrzení příslušného českého finančního úřadu ve vztahu k 7.2.1
písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k 7.2.1 písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k 7.2.1 písm. c) této
ZD,
potvrzení příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení
ve vztahu k 7.2.1 písm. d) této ZD,
výpisu z českého obchodního rejstříku, nebo předložením
písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k 7.2.1 písm. e) této ZD.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
zemi svého sídla předložením v souladu s ustanovením § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V rámci základní způsobilosti je zahraniční dodavatel povinen prokázat ve
vztahu k zemi svého sídla skutečnosti dle k 7.2.1 písm. a), b), c) a d) této
ZD.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen
písemným čestným prohlášením.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle čl. 15.2. této ZD.

Stránka 7 z 47

STC/4649/ÚSF/2022/2
R_STCSPS_0035453
Výzva a zadávací dokumentace

7.3. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
7.4. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace jak dodavatele se sídlem v České republice, tak
zahraničního dodavatele, získána v zahraničí, prokazuje se dle ustanovení § 81
zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v
rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen písemným čestným
prohlášením. To platí jednak v situacích, kdy požadovaný doklad nemá v právním
řádu země, kde byla kvalifikace získána, ekvivalent (tj. požadovaný doklad v
zahraničním právním řádu neexistuje), a jednak v situacích, kdy v zahraničním
právním řádu vůbec neexistuje povinnost, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat
předložením dokladu. Ve druhém z uvedených případů dodavatel učiní čestné
prohlášení o neexistenci povinnosti, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat.
7.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném
rozsahu vyjma základní způsobilosti a profesní způsobilosti v souladu s § 77 odst.
1 zákona, je oprávněn v souladu s § 83 zákona splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1
zákona touto jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti podle ustanovení § 74
odst. 1 zákona (touto) jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto ustanovení je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však
dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst.
2 písm. a), b) nebo d) zákona (jsou-li požadovány) vztahující se k takové osobě,
musí dokument podle písm. d) tohoto ustanovení obsahovat závazek, že jiná osoba
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bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
7.6. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu ustanovení § 82 zákona několika
dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku,
je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle
ustanovení § 74 odst. 1 zákona a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst.
1 zákona samostatně v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 82 zákona
společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně
s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
7.7. Požadavek na uvedení poddodavatelů
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve
své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více poddodavatelům.
Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká
část této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu
dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního
podílu na veřejné zakázce (příloha č. 4 této ZD).
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli,
je rovněž povinen předložit čestné prohlášení o této skutečnosti v rámci své nabídky
(příloha č. 4 této ZD).
7.8. Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8.

HODNOCENÍ NABÍDEK
8.1.1. Kritéria hodnocení
Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s
ustanovením § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
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8.1.2. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené na základě vyplněného Seznamu
položek (dále jen „celková nabídková cena“), který je dodavatel povinen předložit
jako součást své nabídky.
Zadavatel stanovuje následující kritérium, na základě kterého bude
hodnocena ekonomická výhodnost nabídek:
č.

Kritérium

1

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

Váha v %
100 %

8.1.3. Seznam položek obsahuje pouze indikativní množství dodávaného zboží a toto
množství slouží rovněž ke stanovení celkové nabídkové ceny pro účely
hodnocení. Množství dodávaného zboží zde uvedené se zadavatel
nezavazuje odebrat.
8.2. Způsob hodnocení
8.2.1. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou.
8.2.2. Dodavatel není oprávněn podmínit jim navrhované hodnoty (údaje), které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.
9. HODNOCENÍ NABÍDEK DÍLČÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (TJ. MINITENDRŮ)
Podrobnosti hodnocení dílčích veřejných zakázek jsou stanoveny v příloze č. 2
rámcové dohody.
10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
10.1. Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny v závazném
návrhu rámcové dohody, a to pro každou část této veřejné zakázky samostatně.
10.2. Návrh rámcové dohody je pro dodavatele závazný. Účastník je oprávněn doplnit do
návrhu rámcové dohody pouze údaje, které jsou označeny jako nedoplněné [•] nebo
upravit nebo doplnit údaje tam, kde to návrh rámcové dohody výslovně požaduje.
10.3. Návrh rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka předloží účastník jako součást své nabídky v prosté kopii. V případě, že
rámcová dohoda bude podepsána zástupcem (zmocněncem), musí být prostá kopie
této plné moci součástí nabídky.
10.4. V případě společné nabídky budou v návrhu rámcové dohody uvedeni všichni
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účastníci a návrh rámcové dohody bude podepsán osobami oprávněnými jednat za
každého účastníka nebo bude návrh rámcové dohody podepsán zmocněncem k
podepisování společné nabídky a součástí bude prostá kopie této plné moci.
11. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona uveřejní zadavatel tuto ZD v plném rozsahu,
jakož i její případná vysvětlení, změny či doplnění na svém profilu zadavatele /
elektronickém nástroji.
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.

12. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KOMUNIKACE V PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
12.1. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona oprávněn písemně
požadovat po zadavateli vysvětlení této ZD, a to prostřednictvím datové schránky
zadavatele, elektronicky e-mailem na adrese: vyskocilova.magdalena@stc.cz
nebo prostřednictvím elektronického nástroje.
12.2. Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez
identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu
zadavatele / elektronickém nástroji.
12.3. Zadavatel může poskytnout účastníkům písemné vysvětlení této ZD i bez předchozí
žádosti.
12.4. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být
případná vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována
telefonicky. Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele /
elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12.5. Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je dokument
doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
datové zprávy v elektronickém nástroji.
12.6. Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen
dodáním do datové schránky adresáta.

13. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
13.1. Tato ZD je pro dodavatele závazná.
13.2. Právní forma dodavatele
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Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného
účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro
vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný účastník,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
13.1. Střet zájmů
Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v
obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení dle zákona jako účastník
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník
zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.
Účastník je povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení v rámci své
nabídky (příloha č. 6 této ZD).
14. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
14.1. Uzavření rámcové dohody
Rámcová dohoda bude v souladu s § 133 odst. 2 zákona uzavřena nejméně se
dvěma dodavateli, nejvíce však s pěti, kteří se v rámci hodnocení nabídek umístí
na prvním až pátém místě. V případě, že zadavatel nevybere stanovený minimální
počet dodavatelů (tj. 2) z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo
tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, je zadavatel
povinen zadávací řízení zrušit. Zadavatel neuzavře rámcovou dohodu jen s jedním
dodavatelem.
V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než pět, či podmínky účasti splní
méně než pět účastníků, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky
splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3 zákona nemůže být
rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.
14.2.

Pojistná smlouva
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona před
podpisem každé smlouvy předložit prostou kopii pojistné smlouvy v souladu s čl.
XIV odst. 8 návrhu rámcové dohody.
Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto požadavku je také prostá kopie
pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
vystaveného pojistitelem. Dodavatel je oprávněn tento doklad uvést rovnou ve své
nabídce.

14.3. Skuteční majitelé
14.3.1. Účastník, který je českou právnickou osobou
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je českou
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právnickou osobou, postupem dle ustanovení § 122 odst. 4 zákona, má zadavatel
povinnost vybraného dodavatele vyloučit z další účasti v zadávacím řízení dle §
122 odst. 7 písm. a) zákona.
K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o
vyloučení dodavatele zadavatel dle § 122 odst. 7 písm. a) zákona nepřihlíží.
Povinnost vyloučení se nevztahuje na právnické osoby, které skutečného majitele
nemají ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů.
14.3.2. Účastník, který je zahraniční právnickou osobou
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je
zahraniční právnickou osobou, postupem dle ustanovení § 122 odst. 5 zákona,
zadavatel ve výzvě podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného
dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k
dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle této ZD.
V případě, že vybraný dodavatel nepředloží požadované informace a doklady, je
zadavatel v souladu s § 122 odst. 7 zákona povinen vybraného dodavatele vyloučit
z další účasti v zadávacím řízení.
14.4. Originály či ověření kopie dokladů ke kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona je dále vybraný dodavatel
povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů,
jimiž prokazoval kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce.
V souladu s úpravou stanovenou ustanovením § 211 zákona je vybraný dodavatel
povinen předložit doklady ke kvalifikaci, které byly vydány jako elektronický originál,
nebo byly konvertovány státní autoritou z listinného originálu do elektronického, tj.
nepostačují naskenované kopie.
14.5. Spolehlivost plátce DPH
14.5.1. V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona zadavatel požaduje, aby vybraný
dodavatel, který je tuzemským plátcem DPH v České republice, byl spolehlivým
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plátcem daně podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Prokázání splnění tohoto požadavku bude
v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona opatřeno ze strany zadavatele, a
to pořízením exportu či printscreenu výpisu z registru plátců DPH z databáze
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Číslo účtu,
vyplněné dodavatelem do návrhu rámcové dohody, v souladu s požadavkem
uvedeném v čl. 10.2 této ZD, musí být shodné s číslem účtu uvedeném v registru
plátců DPH.
14.5.2. Vzhledem k současné právní úpravě a skutečnosti, že zadavatel nenese
odpovědnost za DPH dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České
republice), požadavek stanovený v čl. 14.5.1. této ZD se nevztahuje na
dodavatele, který není tuzemským plátcem DPH (v České republice).
14.6. Bankovní účet
Vybraný dodavatel, který není plátcem DPH v České republice, je povinen v souladu
s ustanovením § 104 písm. e) zákona před podpisem smlouvy předložit prostou kopii
potvrzení či prohlášení banky, že bankovní účet uvedený vybraným dodavatelem
v nabídce patří vybranému dodavateli.

15. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
15.1. Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly
podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka. Účastník podáním nabídky prostřednictvím
elektronického nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit
tyto úkony a podáním nabídky zároveň účastník souhlasí se zadávacími
podmínkami stanovenými zadavatelem a zákonem.
15.2. Nabídka bude podána v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném
jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka.
15.3. Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a
zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
15.4. Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

16. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, PODÁNÍ NABÍDKY
16.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.05.2022 v 09:00 hod.
16.2. Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
16.3. Podání nabídek v elektronické podobě:


Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese:
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https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.


Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.



Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat
v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází „CDD“
a „FEN“).



Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou
dostupné na:
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/
Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:


doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný relevantní dokument),



plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste
zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s
využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci
naleznete zde,



elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro
elektronický způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu,
který je požadován v průběhu proces ověření identity, je možné ověřit identitu
„Mimo systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí být
v listinné podobě podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána poštou
technickému provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených manuálech.


Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.



Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na
internetové adrese:
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.



Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.



Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské
příručce“ na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/manual.html.



Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že není požadováno
nabídku podepsat elektronicky.

16.4. Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky pro každou část samostatně:
 Obsah nabídky
 Krycí list nabídky (příloha č. 3 této ZD)
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Závazný návrh rámcové dohody vč. všech příloh (příloha č. 1 této ZD)
Doklady prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení (případně
předložení přílohy č. 2 této ZD):

základní způsobilost,

profesní způsobilost
Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 této ZD)
Čestné prohlášení o střetu zájmů (příloha č. 6 této ZD)

16.5. V případě, že zadavatel v rámci této ZD požaduje předložení dokumentů, které jsou
zároveň jako povinná součást návrhu dohody, postačí, když účastník do své nabídky
tyto dokumenty předloží v 1 vyhotovení.
16.6. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník - výčet dokumentů
obsažený v tomto článku ZD slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při
kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost,
jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze
zákona, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky
poukazem na tento výčet dokumentů.
17. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti. Zadavatel poskytne anonymizovaný
seznam doručených nabídek na základě písemné žádosti účastníka zadávacího
řízení (tj. fyzické nebo právnické osoby, která podala nabídku v daném řízení).
18. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si tímto vyhazuje právo, že může oznámení o vyloučení účastníka
zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
19.1. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
19.2. Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že zadavatel je jako povinný subjekt dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinen po
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv je obligatorní podmínkou účinnosti smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že některá práva a povinnosti ze smlouvy, resp. s nimi
související lhůty mohou být vázány na toto uveřejnění.
19.3. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu
ustanovení § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele, resp. v registru smluv
text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a
dodatků.
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19.4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.
19.5. Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků
nebudou vráceny.

20. PŘÍLOHY







Příloha č. 1 – Návrh rámcové dohody
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5 – Předběžná tržní konzultace
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o střetu zájmů

V Praze dne dle elektronického podpisu

Digitálně podepsal

Tomáš
Tomáš Hebelka MSc
2022.05.04
Hebelka MSc Datum:
11:37:22 +02'00'

..................................................................

Tomáš Hebelka, MSc,
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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RÁMCOVÁ DOHODA
evidovaná u kupujícího pod č. 016/OS/2022
(dále jen „tato Rámcová dohoda“)
uzavřená v souladu s ustanovením § 53 a § 132 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)
mezi:
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
IČO:
00001279
DIČ:
CZ00001279
zastoupený:
Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
200210002/2700
(dále jen „kupující“ nebo „zadavatel“)
na straně jedné
a
[prodávající doplní svůj obchodní název a další identifikaci]
se sídlem [prodávající doplní adresu svého sídla]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném [prodávající doplní soud, u kterého je zapsán v
obchodním rejstříku], oddíl [•], vložka [•]
IČO:
[prodávající doplní své IČO]
DIČ:
[prodávající doplní své DIČ]
zastoupen:
[prodávající doplní jméno osoby oprávněné podepsat tuto
smlouvu, včetně její funkce]
bankovní spojení:
[prodávající doplní své bankovní spojení, resp. název své banky]
číslo účtu:
[prodávající doplní své číslo účtu]
(dále jen „prodávající č. 1“)
[zadavatel uzavře rámcovou dohodu v souladu se zákonem a zadávacími
podmínkami s minimálně 2 a maximálně 5 dodavateli]
na straně druhé
(„kupující“ a „prodávající“ společně rovněž jako „smluvní strany“)
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I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Tato Rámcová dohoda je uzavírána v souladu s ustanovením § 131 odst. 1 a odst. 2
ZZVZ na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení v souladu
s ustanovením § 53 ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Dodávky ofsetového
papíru, lepenky a xerografického papíru“ (dále jen „zadávací řízení“), a to
s prodávajícími, kteří splňují všechny zadávací podmínky, a jejichž nabídky se umístily
na prvním až [zadavatel zde uvede dle skutečného počtu dodavatelů, se kterými
je rámcová dohoda uzavírána, tj. minimálně 2 a maximálně 5 dodavatelů] místě.

2.

Při výkladu obsahu této Rámcové dohody jsou smluvní strany povinny přihlížet
k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení a jeho účelu. Ustanovení
právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

3.

Tato Rámcová dohoda upravuje způsob uzavírání jednotlivých dílčích smluv, podmínky
provádění jednotlivých činností ze strany prodávajících, jakož i další práva a povinnosti
smluvních stran související s realizací jednotlivých dílčích smluv na základě této
Rámcové dohody.
II.

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

1.

Předmětem této Rámcové dohody je závazek prodávajících dodat kupujícímu zboží
uvedené v seznamu položek, který tvoří přílohu č. 1 této Rámcové dohody (dále jen
„zboží“), a to dle aktuálních potřeb kupujícího, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické
právo k dodanému zboží.

2.

Kupující se zavazuje zboží řádně dodané v požadovaném množství, druhu, jakosti a
termínu převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s touto Rámcovou dohodou.

3.

Prodávající se tímto zavazují za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou
uzavírat s kupujícím dílčí smlouvy na dodávky zboží uvedeného v odst. 1 tohoto
článku. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden v čl. III této Rámcové dohody. Tato
dohoda rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na
základě dílčích smluv. Smluvní podmínky uvedené v této Rámcové dohodě se stávají
součástí každé z dílčích smluv. V případě rozporu této Rámcové dohody a dílčí
smlouvy, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude
rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě.
III.

DÍLČÍ SMLOUVY

1.

Dílčí veřejné zakázky budou po dobu trvání této Rámcové dohody zadávány postupem
s obnovením soutěže mezi účastníky této Rámcové dohody v souladu s ustanovením
§ 132 odst. 3 písm. a) a § 135 ZZVZ (dále také jen „minitendry“), tzn. kupující je
povinen zaslat všem prodávajícím výzvu k podání nabídky na poskytnutí dílčího
plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.

2.

Výzvu k podání nabídek v minitendru zašle kupující prodávajícím prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
dostupného
na
internetové
adrese:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html. (dále jen „elektronický nástroj“).
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Prodávající jsou povinni se registrovat v elektronickém nástroji. Bližší informace
k registraci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení.
3.

Kupující si vyhrazuje právo poptávat v dílčí veřejné zakázce pouze vybrané položky ze
seznamu položek uvedených v příloze č. 1 této Rámcové dohody, a to dle své aktuální
potřeby. Kupující si v takovém případě vyhrazuje možnost zadávat jednotlivé
minitendry analogicky dle ustanovení § 101 ZZVZ, tj. s dělením na části podle
jednotlivých položek nebo skupin položek. Prodávající bude v takovém případě
oprávněn podat nabídku na všechny či některé části tohoto minitendru, tedy případně
i jen na jednu část minitendru. Kupující neomezuje počet částí minitendru, které lze
zadat jednomu prodávajícímu.

4.

Počet minitendrů vyhlašovaných kupujícím není nijak omezen. Zadávání dílčích
veřejných zakázek může probíhat také současně.

5.

Písemná výzva k podání nabídky v minitendru bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a)

název zadávacího řízení;

b)

číslo výzvy;

c)

odkaz na tuto Rámcovou dohodu;

d)

identifikační údaje kupujícího;

e)

specifikaci požadovaného dílčího plnění, tj. specifikaci, které zboží dle čl. II odst. 1
této Rámcové dohody je poptáváno a další podrobné podmínky dílčího plnění;

f)

požadavky na zpracování nabídkové ceny a dalších údajů relevantních pro
hodnocení;

g)

místo dodání požadovaného dílčího plnění;

h)

údaj o hodnotících kritériích;

i)

požadavky na zpracování nabídky v elektronické podobě;

j)

lhůtu a způsob podání nabídky;

k)

podpis osoby oprávněné zastupovat kupujícího, datum podpisu;

(dále jen „výzva“)
Za účelem poskytnutí ve výzvě co nejpodrobnější specifikace dílčího plnění si kupující
vyhrazuje právo nejdříve vyzvat prodávající ke společné schůzce a předběžné
konzultaci.
6.

Nabídku včetně požadovaných údajů a dokladů do minitendru (dále jen „nabídka“) jsou
prodávající povinni zaslat prostřednictvím elektronického nástroje, nejpozději do konce
lhůty pro podání nabídky uvedené ve výzvě.

7.

Lhůta pro podání nabídek v minitendru musí být přiměřená. Lhůta pro podání nabídek
bude činit zpravidla 5 pracovních dní, nejméně 2 pracovní dny.

8.

Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty pro podání nabídek do minitendru
změnit nebo doplnit podmínky minitendru a případně prodloužit lhůtu pro podání
nabídek do minitendru, pokud to povaha změny nebo doplnění bude vyžadovat.
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9.

Podání a otevírání nabídek se řídí ustanoveními § 107 až 110 ZZVZ obdobně.

10. Kupující si vyhrazuje právo požadovat objasnění nebo doplnění nabídky podané do
minitendru.
11. Kupující si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele, v jehož nabídce podané do minitendru
bude u některé z jednotkových cen uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota,
nebude-li ve výzvě stanoveno jinak.
12. Zadávání a hodnocení nabídek podaných do minitendru bude provedeno podle
pravidel stanovených v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
13. Nabídky prodávajících nesmí být v rozporu s touto Rámcovou dohodou a výzvou.
Prodávající nejsou oprávněni navrhnout ve své nabídce podmínky, které budou pro
kupujícího méně výhodné v porovnání s jejich nabídkou v zadávacím řízení, nebo
podat společnou nabídku, v takovém případě se bude v souladu s § 135 odst. 2 ZZVZ
na tyto nabídky pohlížet jako by nebyly podány.
14. Podmínky relevantní pro hodnocení nabídek prodávajících v zadávacím řízení, které
jsou v souladu s odst. 13 tohoto článku nepřekročitelné, jsou pro úplnost uvedeny také
v příloze 1 této Rámcové dohody (dále také jako „nepřekročitelné podmínky“).
15. Kupující oznámí výběr prodávajícího s odůvodněním všem prodávajícím, kteří podali
nabídku v dílčí veřejné zakázce. Kupující uzavře dílčí smlouvu s vybraným
prodávajícím, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
16. Prodávajícímu, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, zašle kupující
objednávku na plnění dílčí veřejné zakázky. K uzavření dílčí smlouvy dojde potvrzením
objednávky ze strany prodávajícího v souladu s odst. 21 tohoto článku.
17. V případě, že prodávající bude vybrán ve více částech dílčí veřejné zakázky, bude
možné s takovýmto prodávajícím uzavřít jednu dílčí smlouvu (formou objednávky),
přičemž ta se bude týkat všech částí dílčí veřejné zakázky, kde byl daný prodávající
vybrán.
18. Kupující může uzavřít dílčí smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
výběru dodavatele.
19. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném dílčím
plnění, zejména:
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího;
b) název zadávacího řízení;
c) odkaz na tuto Rámcovou dohodu;
d) vymezení zboží a jeho podrobnou specifikaci, včetně množství zboží, které
má být dodáno;
e) další požadavky na zboží;
f)

podrobné dodací podmínky, zejména lhůtu pro dodání zboží v souladu s
nabídkou vybraného prodávajícího a místo dodání;
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g) označení osoby činící objednávku, jež je oprávněna jednat jménem
kupujícího.
V případě pochybností je prodávající povinen vyžádat si od kupujícího doplňující
informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže
se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění dílčí smlouvy.
20. Objednávku zašle kupující prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu [•].
21. Prodávající je povinen kupujícímu obratem, nejpozději do 24 hodin od doručení
objednávky, písemně potvrdit tuto objednávku na e-mailovou adresu kupujícího, z níž
obdržel objednávku. Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně identifikaci
prodávajícího a kupujícího a identifikaci objednávky, která je potvrzována. Pro
vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí, že za dílčí smlouvu se považuje
objednávka vystavená kupujícím následně potvrzená prodávajícím.
22. Smluvní strany si ujednaly, že požadované dodávky zboží budou ze strany
prodávajícího respektovány, nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně.
23. Prodávající se zavazuje postupovat při plnění kterékoliv objednávky v souladu se svou
nabídkou.
24. Kupující odešle oznámení o zrušení minitendru s uvedením důvodu zrušení
prodávajícím, kteří do minitendru podali nabídky, a to bez zbytečného odkladu po
zrušení minitendru. Důvodem pro zrušení minitendru jsou důvody uvedené v § 127
ZZVZ analogicky.
IV.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ, DODACÍ PODMÍNKY

1.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v termínu uvedeném v dílčí smlouvě.

2.

Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem, který bude potvrzen oběma
smluvními stranami při předání a převzetí zboží a bude sloužit jako protokol o předání
zboží.
Na dodacím listu musí být uvedeno:
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
b) číslo dodacího listu a datum vystavení,
c) číslo objednávky, číslo pozice/poř. číslo z objednávky,
d) číslo zakázky (pokud je na objednávce uvedena),
e) kód materiálu dle IS ve formátu STC,
f)

počet dodávaných kusů a měrná jednotka,

g) název položky.
3.

Místem plnění jsou výrobní závody kupujícího na adresách:
- Výrobní závod I – Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1,
a
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- Výrobní závod III – Na Vápence 14/ 915, 130 00 Praha 3.
Konkrétní místo plnění uvede kupující v příslušné objednávce.
4.

Přepravu předmětu plnění do místa plnění zabezpečuje prodávající na své náklady a
na své nebezpečí za splnění dodací podmínky DDP dle Incoterms 2020.

5.

Prodávající je povinen zboží dodat v pracovních dnech a obvyklé pracovní době
kupujícího, tj. od 6.00 do 14.00 hodin, neurčí-li kupující jinak. Mimo tuto stanovenou
dobu je příjem plnění možný jen na základě předchozí telefonické dohody
prodávajícího se zástupcem kupujícího, který je uveden na objednávce.

6.

Prodávající oznámí kupujícímu na e-mailovou adresu: nakup@stc.cz a na
e-mailovou adresu uvedenou v objednávce předpokládaný termín a čas dodávky zboží
na adresu kupujícího, a to nejméně 2 (dva) pracovní dny před dnem expedice ze
závodu, není-li zboží dodáno v kratší lhůtě od potvrzení objednávky. V takovém
případě zašle prodávající oznámení dle předchozí věty s potvrzením objednávky. O
případném předpokládaném nedodržení uvedeného času prodávající neprodleně
informuje kupujícího za účelem řešení této situace. Tuto informaci kupující
prodávajícímu potvrdí.

7.

Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, pokud má zboží vady nebo nebylo-li
dodáno ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase.

8.

Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím
k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a
jakost zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými
vlivy. Každá dodávaná zásilka bude řádně označena s uvedením zboží, výrobce a
údajem o hmotnosti zboží.

9.

Prodávající se zavazuje, že bude zboží dodávat na nevratných paletách s řádnou
ochranou proti povětrnostním vlivům. Každá paleta bude řádně označena s uvedením
druhu zboží, výrobce a údajem o jeho gramáži.

10. Kupující je povinen zboží prosté jakýchkoli vad a dodané prodávajícím na základě a
v souladu s touto Rámcovou dohodou převzít a zaplatit prodávajícímu cenu za dodávky
zboží.
11. Prodávající je oprávněn plnit tuto Rámcovou dohodu nebo její část prostřednictvím
svého (svých) poddodavatele(ů). V případě, že prodávající použije poddodavatele ve
smyslu předchozí věty,
a) není jakkoli dotčena odpovědnost prodávajícího za případné nesplnění či vadné
plnění příslušných závazků, a prodávající má i nadále odpovědnost za plnění
předmětu této Rámcové dohody jako by ji plnil sám,
b) byl povinen kupujícímu (zadavateli) předložit seznam poddodavatelů dle čl. 7.7
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a za podmínek tam uvedených,
c) v případě změny v seznamu uvedených poddodavatelů (např. jiný rozsah plnění,
změna poddodavatele, nový poddodavatel) je prodávající povinen oznámit
takovou změnu bez zbytečného odkladu kupujícímu, nejpozději však do 3
pracovních dnů od takové změny.
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Tato Rámcová dohoda nebude měněna z důvodu použití poddodavatelů nebo jejich
změny dle tohoto odstavce.
12. Prodávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči
svým poddodavatelům po celou dobu trvání této Rámcové dohody, přičemž za řádné
a včasné plnění se považuje úplná úhrada faktur vystavených poddodavatelem za
plnění poskytovaná pro účely plnění závazků prodávajícího dle této Rámcové dohody,
a to nejpozději do 30 dnů od přijetí platby kupujícího dle této Rámcové dohody. Pro
účely kontroly tohoto ujednání je prodávající povinen v průběhu prvního kalendářního
měsíce každého kalendářního roku trvání této Rámcové dohody předložit kupujícímu
čestné prohlášení o splnění této povinnosti v předchozím kalendářním roce.
V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za dodávky zboží v Kč bez DPH je stanovena na základě skutečně realizovaného
plnění a jednotkové ceny dle množství (množstevního pásma) zboží dodávaného na
základě konkrétní dílčí smlouvy (dále jen „cena za dodávky“). Ceny za dodávky jsou
považovány za ceny maximální a nepřekročitelné.
2. Cena za dodávky zahrnuje rovněž veškeré související náklady, zejména náklady na
balné a dopravu zboží kupujícímu do místa plnění dle čl. IV odst. 3 této Rámcové
dohody, případné náklady na likvidaci odpadů.
3. K ceně za dodávky se připočte DPH podle právních předpisů účinných ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.
2.

Cena za dodávky bude uhrazena kupujícím po řádném dodání zboží na základě
daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím.
Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za příslušnou dodávku zboží vzniká
prodávajícímu v den uskutečnění příslušné dodávky, tj. dnem podpisu dodacího listu
oprávněnou osobou kupujícího. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den
protokolárního předání a převzetí plnění, tj. den, kdy kupující podepsal protokol o
předání zboží (dodací list).

3.

Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoli zálohy na cenu za dodávky.

4.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů a této Rámcové dohody. Součástí daňového dokladu
(faktury) je kopie potvrzeného dodacího listu uskutečněné dodávky zboží.

5.

Ke každé dodávce zboží je prodávající povinen vystavit samostatný daňový doklad
(fakturu).

6.

Splatnost daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného prodávajícím je 30
kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. Prodávající je povinen doručit daňový doklad
(fakturu) kupujícímu na e-mailovou adresu podatelna@stc.cz. Zaplacením se pro účely
této Rámcové dohody rozumí den odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího.
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7.

V případě, že daňový doklad (faktura) vystavená prodávajícím nebude obsahovat
potřebné náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je kupující
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení,
aniž se dostane do prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne
doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

8.

V případě, že je prodávající plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se
a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 9 až 12
tohoto článku).

9.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této Rámcové dohody není v likvidaci a není
vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále prohlašuje,
že ke dni uzavření této Rámcové dohody správce daně nerozhodl, že je prodávající
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Prodávající je povinen
bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání
rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH,
oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění.
V případě, že se po dobu platnosti a účinnosti této Rámcové dohody prohlášení
prodávajícího uvedená v tomto odstavci ukážou jako nepravdivá, nebo prodávající
poruší povinnost oznámit kupujícímu skutečnost uvedenou v předchozí větě ve
stanovené lhůtě, bude to smluvními stranami považováno za podstatné porušení této
Rámcové dohody s právem kupujícího odstoupit od této Rámcové dohody za
podmínek uvedených v čl. XIII této Rámcové dohody.

10. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv
závazku na základě Rámcové dohody bude od data podpisu Rámcové dohody do
ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §
96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je povinen sdělit druhé Smluvní straně jiný
bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude prodávající
označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje
se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu
spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
11. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od prodávajícího, nebo se kupující důvodně domnívá, že tyto
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má kupující právo bez souhlasu prodávajícího
uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je kupující oprávněn odvést
částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím přímo
příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
12. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči kupujícímu
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Rámcové dohody za
uhrazenou. Zároveň je kupující povinen prodávajícího o takové úhradě bezprostředně
po jejím uskutečnění písemně informovat.
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13. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu kupujícího provést jakékoli
zápočty svých pohledávek vůči kupujícímu proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího vůči
prodávajícímu, ani postupovat svoje práva a povinnosti vůči kupujícímu na třetí osobu.
14. Prodávající se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za kupujícím
z dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetí osoby.
15. V případě, že prodávající započte, postoupí nebo zastaví pohledávky za kupujícím
z dílčí smlouvy v rozporu s předchozími ustanoveními, je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, jež měla být
předmětem započtení, postoupení nebo zastavení.
VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
1.

Zboží musí být prosto všech faktických a právních vad. Zboží má vady, jestliže nebylo
dodáno v souladu s touto Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou.

2.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží na dobu 24 měsíců ode dne
převzetí zboží bez jakýchkoliv vad (dále jen „záruční doba“). Vada je uplatněna včas,
je-li oznámení o této vadě odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční
doby. Připadne-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas
uplatněna, je-li oznámení o vadě odesláno prodávajícímu nejblíže následující pracovní
den.

3.

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží nebude mít
vady, tedy po celou záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu,
jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající
odpovídá za jakoukoliv vadu včetně vady skryté či zjevné, která vznikne nebo se projeví
v záruční době. Kupující je oprávněn vytknout vady dodaného zboží kdykoli v průběhu
uvedené záruční doby.

4.

Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob a nemá ani žádné
jiné právní vady.

5.

Má–li zboží vadu (vady) má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,
b) na odstranění vady dodáním chybějícího zboží,
c) požadovat slevu z ceny.

6.

Volbu nároku z vad zboží dle odst. 5 tohoto článku této Rámcové dohody má vždy
kupující.

7.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 10 pracovních dnů od jejího oznámení prodávajícímu
na e-mailovou adresu: [•]. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vadami zboží nebo
jejich uplatněním, zejména na výměnu vadného zboží za bezvadné, popř. náklady na
dodání chybějícího množství zboží, nese prodávající.

8.

Kupující není do doby odstranění všech vad zboží povinen uhradit prodávajícímu cenu
vadného zboží, která ještě nebyla prodávajícímu uhrazena.
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9.

Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zboží není dotčen nárok kupujícího na
sjednanou smluvní pokutu a náhradu škody.

10. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí prodávající sám na své
náklady v součinnosti s kupujícím v jeho pracovní době tak, aby svými činnostmi
neohrozil nebo neomezil činnost kupujícího.
VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Vlastnické právo ke zboží dodanému na základě této Rámcové dohody přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží, tj. okamžikem podpisu protokolu o předání zboží
(dodacího listu) kupujícím. Tímto okamžikem taktéž přechází na kupujícího nebezpečí
škody na zboží.
IX. OCHRANA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
1.

Smluvní strany nejsou oprávněny zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, které
získaly či získají při vzájemné spolupráci, jakož i informace spojené s vytvořením
a obsahem této Rámcové dohody. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této
Rámcové dohody potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům smluvních stran
nebo dalším osobám (zpracovatelům informací), kteří se podílejí na plnění dle této
Rámcové dohody, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám
v tomto článku, a vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění této
Rámcové dohody.

2.

Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z tohoto článku
budou dodržovány všemi osobami, které se s neveřejnými informacemi seznámily dle
předchozího odstavce. Porušení závazku mlčenlivosti ze strany těchto osob je
považováno za porušení způsobené smluvní stranou, která jim neveřejné informace
poskytla.

3.

Za neveřejné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté
v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné formě, jakož i know-how, které mají
skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních
kruzích běžně dostupné, a dále informace, které jsou písemně označeny jako diskrétní
(zkratka "DIS") nebo u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o
informace neveřejné.

4.

Smluvní strany se zavazují, že pokud v rámci vzájemné spolupráce přijdou do styku s
osobními údaji či zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k
jejich jinému zneužití.

5.

V této souvislosti se smluvní strany zejména zavazují:
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a) nesdělit neveřejné informace třetím osobám;
b) zajistit, aby neveřejné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám;
c) zabezpečit data či údaje v jakékoli formě, včetně jejich kopií, obsahující neveřejné
informace, před zneužitím třetími osobami a zajistit proti ztrátě.
6.

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
a) smluvní strana prokáže, že je daná informace veřejně dostupná, aniž by tuto
dostupnost sama způsobila;
b) smluvní strana prokáže, že měla danou informaci k dispozici ještě před datem
zpřístupnění druhou stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
c) smluvní strana obdrží od druhé strany písemný souhlas zpřístupňovat dále danou
informaci;
d) je zpřístupnění dané informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění
vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

7.

Smluvní strany se zavazují na žádost druhé smluvní strany:
a) vrátit všechny neveřejné informace, které byly předány „hmotnou formou“
(zejména písemně či elektronicky), a jakékoliv další materiály obsahující nebo
odvozující neveřejné informace;
b) vrátit či zničit kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či
záznamy neveřejných informací;
c) zničit bez zbytečného odkladu všechny dokumenty, memoranda, poznámky
a ostatní písemnosti vyhotovené na základě neveřejných informací;
d) zničit materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních,
obsahující neveřejné informace ve smyslu této Rámcové dohody.
Smluvní strany se rovněž zavazují zajistit, že totéž učiní všechny další osoby, které
se s neveřejnými informacemi seznámily prostřednictvím jedné ze smluvních stran.

8.

Zaměstnanec povinné smluvní strany, který byl zničením dokumentů ve smyslu
předchozího odstavce pověřen, na výzvu druhé smluvní strany písemně potvrdí zničení
příslušných dokumentů.

9.

V případě, že se některá ze smluvních stran, resp. její zaměstnanci nebo další osoby
(zpracovatelé informací) hodnověrným způsobem dozví, popřípadě budou mít
odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací
neoprávněnému subjektu, jsou povinni o tom bez zbytečného odkladu informovat
druhou smluvní stranu.

10. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost
o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá
i po ukončení platnosti a účinnosti této Rámcové dohody. Závazek mlčenlivosti
přechází i na případné právní nástupce smluvních stran.
11. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu informací, které jedna ze smluvních stran
označí jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany
jsou povinny zabezpečit informace označené jako obchodní tajemství minimálně ve
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stejném rozsahu jako neveřejné informace definované v této Rámcové dohodě.
Informace označené smluvními stranami jako obchodní tajemství nebudou zveřejněny
v registru smluv ve smyslu čl. XIV odst. 10 této smlouvy.
X. SANKCE
1.

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží nebo jeho části bez DPH, s jehož
řádným dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, nejvýše však
částku rovnající se ceně zboží nebo jeho části bez DPH, s jehož řádným dodáním je
prodávající v prodlení.

2.

V případě prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace ve lhůtě uvedené v čl. VII odst.
7 této Rámcové dohody je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.500,Kč za každý i započatý den prodlení.

3.

V případech porušení povinností vyplývajících z čl. IX této Rámcové dohody má
kupující právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení
těchto povinností.

4.

V případě, že prodávající poruší povinnosti dle čl. IV odst. 12 této Rámcové dohody
nebo povinnosti dle čl. XIV odst. 6 této Rámcové dohody, je kupující oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den takového
porušení, resp. prodlení.

5.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazky přijaté
touto Rámcovou dohodou a příslušnou dílčí smlouvou.

6.

Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém
jejím rozsahu.

7.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dní od dne doručení vyúčtování
smluvní pokuty prodávajícímu.
XI. VYŠŠÍ MOC

1.

Pro účely této Rámcové dohody znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou
nemohla předvídat při uzavření této Rámcové dohody a která jí brání v plnění závazků
vyplývajících z této smlouvy (§ 2913 odst. 2 OZ).

2.

Jestliže je zřejmé, že v důsledku vyšší moci prodávající nebude schopen splnit svoji
povinnost ve smluveném termínu, pak o tom prodávající bezodkladně uvědomí
kupujícího. Smluvní strany se bez zbytečného odkladu dohodnou na řešení této situace
a dohodnou další postup plnění této Rámcové dohody.

3.

Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nemůže plnit své smluvní závazky z důvodu vyšší
moci, projednají smluvní strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných
postupech. Nedojde-li k takovéto dohodě, má kterákoliv smluvní strana právo od
Rámcové dohody odstoupit, pokud od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího plnění
uplynula doba delší než tři měsíce a vadný stav trvá.

4.

Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu
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vyšší moci, předloží druhé smluvní straně doklady, týkající se tohoto případu.
5.

Smluvní strany se dohodly, že skutečnost, že nastala okolnost vylučující odpovědnost,
nemá vliv na ujednání týkající se smluvních pokut, resp. smluvní povinnost uhradit
smluvní pokutu není okolnostmi vylučujícími odpovědnost dotčena, stejně tak tato
skutečnost nemá vliv na ujednání týkajících se práva na odstoupení od Rámcové
dohody dle čl. XIII odst. 6 této Rámcové dohody.
XII. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

1.

Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ a ZZVZ.

2.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této Rámcové dohody. Nedohodnou-li se smluvní strany na řešení
vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u
příslušného soudu v České republice; pravomoc soudu jiného státu je vyloučena.
Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro řešení sporů vzniklých mezi
smluvními stranami z této Rámcové dohody je obecný soud dle sídla kupujícího.
XIII. TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

1.

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

2.

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců (*PTK) ode
dne nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu ve výši
5,610.000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3.

Tato Rámcová dohoda zaniká
a)

uplynutím doby, na kterou byla sjednána;

b)

vyčerpáním maximálního finančního limitu uvedeného v odst. 2 tohoto článku;

c)

v případě, kdy se během trvání této Rámcové dohody sníží počet prodávajících
na jednoho (§ 133 odst. 3 ZZVZ);

d)

písemnou dohodou všech smluvních stran.

4.

Tato Rámcová dohoda může být ve vztahu k jednotlivému prodávajícímu ukončena
dohodou kupujícího a prodávajícího.

5.

Tato Rámcová dohoda může být ve vztahu kupujícího k jednotlivému prodávajícímu, a
naopak, ukončena písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran, i bez uvedení
důvodů, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně a končí uplynutím posledního dne
příslušného měsíce. Uplynutím výpovědní doby skončí platnost této Rámcové dohody
vůči příslušným smluvním stranám, nikoli však dílčích smluv, dle kterých nebylo do
okamžiku uplynutí výpovědní doby zcela splněno.

6.

Kupující je oprávněn ve vztahu k jednotlivému prodávajícímu od této Rámcové dohody
odstoupit v případě podstatného porušení této Rámcové dohody prodávajícím ve
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smyslu § 2001 a násl. OZ nebo v dalších případech uvedených v této Rámcové
dohodě. Za podstatné porušení této Rámcové dohody se považuje
a)
b)
c)

pokud bude prodávající opakovaně, minimálně 2x, v prodlení s dodáním zboží
déle než 2 kalendářní týdny;
pokud bude prodávající opakovaně, minimálně 2x, v prodlení s odstraněním
vad zboží déle než 10 pracovních dnů;
pokud kvalita či jakost dodaného zboží od prodávajícího opakovaně, tj. nejméně
2x, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost zboží;

d)

porušení povinnosti dle čl. XIV odst. 8 této Rámcové dohody,

e)

pokud byl ohledně prodávajícího podán insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o
úpadku, nebo bude ve vztahu k prodávajícímu vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými účinky,

f)

bylo-li rozhodnuto o likvidaci prodávajícího, popř. bylo-li rozhodnuto o zrušení
prodávajícího bez likvidace,

g)

pokud prodávající neoznámil kupujícímu skutečnosti dle poslední věty čl.
VI odst. 9 této Rámcové dohody,

h)

další případy stanovené touto Rámcovou dohodou.

Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu kupujícího s tímto konkrétním
prodávajícím, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo
zákonné povinnosti, přičemž tato Rámcová dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči
ostatním prodávajícím, na které se důvod odstoupení od této Rámcové dohody a/nebo
dílčí smlouvy nevztahuje; to za předpokladu, že nenastane situace dle odst. 3 písm. c)
tohoto článku.
7. Dílčí smlouva zaniká:
a)

dohodou smluvních stran;

b)

odstoupením kupujícího pro porušení dílčí smlouvy prodávajícím podstatným
způsobem, přičemž za takové porušení je chápáno zejména, pokud prodávající
bude v prodlení s dodáním zboží dle dílčí smlouvy déle než 2 kalendářní týdny.

8. Účinky odstoupení od Rámcové dohody i dílčí smlouvy nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Oznámení o odstoupení od
Rámcové dohody i dílčí smlouvy musí být odesláno doporučeně. Odstoupením od této
Rámcové dohody, resp. dílčí smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od
samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení Rámcové
dohody odstoupením poskytly, si obě smluvní strany ponechají.
9. Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních
pokut, náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Rámcové dohody. Na vztahy, včetně
dílčích smluv, založené za trvání této Rámcové dohody se tato Rámcová dohoda užije
i v případě, že již byla ukončena.
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky Rámcové dohody jsou možné
pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou, to vše
po dohodě obou smluvních stran.

2.

Případné obchodní zvyklosti týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají
přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení
neměla donucující účinky.

3.

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a
povinností dle této Rámcové dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá
ujištění a dokumenty dle této Rámcové dohody jsou pravdivé, platné a právně
vymahatelné.

4.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Rámcové dohody neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této Rámcové dohody, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné
ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé
ustanovení této Rámcové dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení Rámcové dohody obdobně podle § 576 OZ.

5.

Prodávající tímto prohlašuje, že dodržuje základní lidská práva a všeobecně uznávané
etické a morální standardy v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (dále jen
„Práva“). V případě, že se kupující hodnověrným a prokazatelným způsobem dozví, že
ze strany prodávajícího došlo nebo dochází k porušení Práv, a prodávající i přes
předchozí písemné upozornění kupujícího pokračuje v porušování Práv nebo nezjedná
nápravu, má kupující právo odstoupit od této Rámcové dohody za podmínek
uvedených v čl. XIII této Rámcové dohody.

6.

Prodávající dále prohlašuje, že při plnění této Rámcové dohody bude dodržovat
spravedlivé pracovní podmínky a uznávat a zajišťovat práva zaměstnanců v souladu
s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
platnými v zemi, ve které je dle této Rámcové dohody plněno. Pro účely kontroly tohoto
ujednání je prodávající povinen v průběhu prvního kalendářního měsíce každého
kalendářního roku trvání této Rámcové dohody předložit kupujícímu čestné prohlášení
o splnění této povinnosti v předchozím kalendářním roce.

7.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit
závazky podle této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že
změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním
jedné z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty
předmětu plnění; zejména nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení
rovnováhy práv a povinností nebo o zrušení smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze
stran bude v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená
strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.
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8.

Prodávající je po celou dobu platnosti a účinnosti této Rámcové dohody povinen
udržovat pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám alespoň na částku ve výši 500.000,- Kč. Porušení této povinnosti je smluvními
stranami považováno za podstatné porušení této Rámcové dohody s právem
kupujícího odstoupit od této Rámcové dohody za podmínek uvedených v čl. XIII této
Rámcové dohody.

9.

Smluvní strany berou na vědomí, že Rámcová dohoda bude v souladu § 219 odst. 1
písm. d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí kupující.

10. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován
za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Rámcová dohoda byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1 - Seznam položek včetně nepřekročitelných cen dle zadávacího řízení

-

Příloha č. 2 – Pravidla hodnocení dílčích veřejných zakázek (tj. minitendrů)

Za kupujícího:

Za prodávajícího č. 1:

V Praze dne ………..

V [•] dne [•]

___________________________

___________________________

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

[•]
[•]
[•]
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Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole, a to nenulovými cenami v Kč bez DPH s přesností na
dvě desetinná místa.

Číslo
položky

CPV kód

Název položky

1.

30197644-2

2.

30197644-2

Xerografický papír, formát A3, kvalita B, opacita 92,
balení 500 ks
Xerografický papír, formát A4, kvalita B, opacita 92,
balení 500 ks

3.

30197630-1

4.

Šířka
Gr. /
Délka
v
m2
v mm
mm

MJ

Nabídková
cena za položku (MJ)
v Kč bez DPH

Celková
nabídková
cena za
položku v Kč
bez DPH

Indikativní
množství
za 1 rok v
MJ

80

297

420

balení

- Kč

30

- Kč

80

210

297

balení

- Kč

100

- Kč

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

80

700

1000

arch

- Kč

3000

- Kč

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, široká dráha

80

700

1000

arch

- Kč

5000

- Kč

5.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

90

700

1000

arch

- Kč

15000

- Kč

6.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzký dráha

100

700

1000

arch

- Kč

8000

- Kč

7.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, široká dráha

100

700

1000

arch

- Kč

3000

- Kč

8.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

140

700

1000

arch

- Kč

5000

- Kč
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9.

30197630-1

10.

30197630-1

Bezdřevý polomatně natíraný papír ( 3x nátěr), úzká
dráha
Bezdřevý polomatně natíraný papír ( 3x nátěr), úzká
dráha

11.

30197630-1

12.

150

700

1000

arch

- Kč

3000

- Kč

170

700

1000

arch

- Kč

10000

- Kč

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

190

700

1000

arch

- Kč

3000

- Kč

30197630-1

Bezdřevý leskle natíraný papír ( 3x nátěr), úzká dráha

250

700

1000

arch

- Kč

5000

- Kč

13.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, široká dráha

250

700

1000

arch

- Kč

2000

- Kč

14.

22992000-0

Balící sulfátový bělený (bílý) papír

60

700

1060

kg

- Kč

3000

- Kč

15.

22992000-0

Balící sulfátový nenatíraný hnědý papír

70

700

1000

kg

- Kč

3000

- Kč

16.

22992000-0

Skládačková lepenka bílošedá, jednostranně natíraná

500

700

1000

arch

- Kč

3000

- Kč

17.

22992000-0

Lepenka šedá strojní

700

700

1000

kg

- Kč

10000

- Kč

18.

30197630-1

Samopropisovací papír BÍLÝ; CB

60

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč

19.

30197630-1

Samopropisovací papír BÍLÝ; CF; ČERNĚ

57

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč

20.

30197630-1

Samopropisovací papír ŽLUTÝ; CF

57

430

610

arch

- Kč

500

- Kč

21.

30197630-1

Samopropisovací papír MODRÝ; CF

57

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč

22.

30197630-1

Samopropisovací papír RŮŽOVÝ; CF

57

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč
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23.

30197630-1

Samopropisovací papír RŮŽOVÝ; CFB; ČERNĚ

60

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč

24.

30197630-1

Samopropisovací papír ŽLUTÝ; CFB; ČERNĚ

60

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč

25.

30197630-1

Samopropisovací papír MODRÝ; CFB; ČERNĚ

60

430

610

arch

- Kč

1000

- Kč

26.

30197630-1

Samopropisovací papír ZELENÝ; CFB

60

430

610

arch

- Kč

500

- Kč

27.

30197630-1

Tiskový bílý papír pro laserový tisk, úzká dráha

200

1000

arch

- Kč

80000

- Kč

28.

30197630-1

Tiskový bílý UV matný papír v rolích

90

700
270500

/

kg

- Kč

5000

- Kč

Celková nabídková cena (pro účely hodnocení)

- Kč
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Příloha č. 1 Smlouvy č. 016/OS/2022 - Seznam položek včetně
nepřekročitelných cen dle zadávacího řízení
Veřejná zakázka:Dodávky ofsetového papíru, lepenky a
xerografického papíru
Dodavatel. č. 1 (zadavatel
doplní název při finalizaci
smlouvy před podpisem)
Číslo
položky

CPV kód

1.

30197644-2

2.

30197644-2

Název položky
Xerografický papír, formát A3, kvalita B, opacita 92, balení
500 ks
Xerografický papír, formát A4, kvalita B, opacita 92, balení
500 ks

Gr. /
m2

Šířka Délka
v mm v mm

MJ

Nepřekročitelná nabídková
cena za položku (MJ) v Kč bez
DPH

80

297

420

balení Kč

80

210

297

balení Kč

-

3.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

80

700

1000

arch

Kč

4.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, široká dráha

80

700

1000

arch

Kč

5.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

90

700

1000

arch

Kč

6.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzký dráha

100

700

1000

arch

Kč

7.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, široká dráha

100

700

1000

arch

Kč

8.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

140

700

1000

arch

Kč

-
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9.

30197630-1

Bezdřevý polomatně natíraný papír ( 3x nátěr), úzká dráha

150

700

1000

arch

Kč

10.

30197630-1

Bezdřevý polomatně natíraný papír ( 3x nátěr), úzká dráha

170

700

1000

arch

Kč

11.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, úzká dráha

190

700

1000

arch

Kč

12.

30197630-1

Bezdřevý leskle natíraný papír ( 3x nátěr), úzká dráha

250

700

1000

arch

Kč

13.

30197630-1

Tiskový bílý bezdřevý papír, široká dráha

250

700

1000

arch

Kč

14.

22992000-0

Balící sulfátový bělený (bílý) papír

60

700

1060

kg

Kč

15.

22992000-0

Balící sulfátový nenatíraný hnědý papír

70

700

1000

kg

Kč

16.

22992000-0

Skládačková lepenka bílošedá, jednostranně natíraná

500

700

1000

arch

Kč

17.

22992000-0

Lepenka šedá strojní

700

700

1000

kg

Kč

18.

30197630-1

Samopropisovací papír BÍLÝ; CB

60

430

610

arch

Kč

19.

30197630-1

Samopropisovací papír BÍLÝ; CF; ČERNĚ

57

430

610

arch

Kč

20.

30197630-1

Samopropisovací papír ŽLUTÝ; CF

57

430

610

arch

Kč

21.

30197630-1

Samopropisovací papír MODRÝ; CF

57

430

610

arch

Kč

22.

30197630-1

Samopropisovací papír RŮŽOVÝ; CF

57

430

610

arch

Kč

-
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23.

30197630-1

Samopropisovací papír RŮŽOVÝ; CFB; ČERNĚ

60

430

610

arch

Kč

24.

30197630-1

Samopropisovací papír ŽLUTÝ; CFB; ČERNĚ

60

430

610

arch

Kč

25.

30197630-1

Samopropisovací papír MODRÝ; CFB; ČERNĚ

60

430

610

arch

Kč

26.

30197630-1

Samopropisovací papír ZELENÝ; CFB

60

430

610

arch

Kč

27.

30197630-1

Tiskový bílý papír pro laserový tisk, úzká dráha

200

700
270500

1000

arch

Kč

28.

30197630-1

Tiskový bílý UV matný papír v rolích

90

/

kg

Kč
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Příloha č. 2 – Pravidla hodnocení dílčích veřejných zakázek (tj.
minitendrů)
1. HODNOCENÍ NABÍDEK DÍLČÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
1.1. Kritéria hodnocení pro všechny části dílčí veřejné zakázky
Základním kritériem hodnocení pro zadání každé části dílčí veřejné zakázky bude
ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě níže uvedených
hodnoticích kritérií.
Zadavatel stanovuje následující dílčí kritéria, na základě kterých bude
posouzena ekonomická výhodnost nabídek:
č.

Dílčí kritéria

Váha v %

1

Celková nabídková cena za položku (v Kč bez
DPH)

50 %

2

Lhůta pro dodání zboží (v kalendářních dnech ode
dne doručení objednávky)

50 %

1.2. Dílčí kritérium č. 1: Celková nabídková cena za položku (v Kč bez DPH) pro
všechny části dílčí veřejné zakázky
V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží celkovou nabídkovou ceny u každé
jednotlivé položky na základě konkrétního poptávaného množství dané položky
zboží v dané části dílčí veřejné zakázky, vyplněné v příloze č. 1 výzvy k podání
nabídky, kterou je účastník povinen předložit jako součást nabídky (výše a dále
„Celková nabídková cena za položku“).
Pro hodnocení tohoto dílčího kritéria použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu
0 až 100. Každé jednotlivé položce je přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky dané položky v rámci dílčího kritéria.
Nabídku s nejnižší nabídkovou jednotkovou cenou ohodnotí zadavatel plným
počtem bodů. Každé další nabídce přidělí zadavatel tolikrát méně bodů, kolikrát je
nabídnutá jednotková cena vyšší než nejnižší nabídková jednotková cena u
hodnocené položky.

Počet bodů
nejnižší Celková nabídková cena za položku
= 100 x
hodnocená Celková nabídková cena za položku
Získané bodové hodnocení (počet bodů) na úrovni každé položky v dané části dílčí
veřejné zakázky bude následně redukováno vahou daného dílčího kritéria, tedy x
0,50. Bude-li tvořit část dílčí veřejné zakázky více položek, budou získané počty
bodů u každé položky sečteny v rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria.

Stránka 40 z 47

STC/4649/ÚSF/2022/2
R_STCSPS_0035453
Příloha č. 1 – Návrh rámcové dohody
Příloha č. 2 - Pravidla hodnocení dílčích veřejných zakázek (tj. minitendrů)
1.3. Dílčí kritérium č. 2: Lhůta pro dodání zboží (v kalendářních dnech ode dne
doručení objednávky) pro všechny části dílčí veřejné zakázky
V rámci tohoto dílčího kritéria dodavatel předloží lhůty dodání zboží v kalendářních
dnech pro každou jednotlivou položku zboží, vyplněné v příloze č. 1 výzvy
k podání nabídky, kterou je účastník povinen předložit jako součást nabídky.
Pro hodnocení tohoto dílčího kritéria použije zadavatel předem stanovenou
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé položce je přidělena bodová
hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky dané položky v rámci dílčího
kritéria. Stanovený rozsah bodovací stupnice je uveden v níže.
Lhůta pro
dodání
zboží
0

100

46

11

Lhůta pro
Lhůta pro
Počet
dodání Počet bodů
dodání
bodů
zboží
zboží
5
136
91
2

1

100

47

11

92

5

137

2

93

5

138

2

139

2

2

Počet bodů

100

Lhůta pro
dodání
zboží

48

Počet bodů

11

3

95

49

11

94

5

4

90

50

10

95

5

140

1

5

85

51

10

96

5

141

1

6

80

52

10

97

5

142

1

7

70

53

10

98

5

143

1

99

5

144

1

100

4

145

1

101

4

146

1

147

1

8
9
10

60
50
45

54
55
56

10
9
9

11

40

57

9

102

4

12

35

58

9

103

4

148

1

13

30

59

9

104

4

149

1

14

29

60

8

105

4

150

1

15

28

61

8

106

4

151

1

107

4

152

1

108

4

153

1

109

4

154

1

155

1

16
17
18

27
26
25

62
63
64

8
8
8

19

24

65

8

110

3

20

23

66

8

111

3

156

1

21

22

67

8

112

3

157

1

22

21

68

8

113

3

158

1

23

21

69

8

114

3

159

1

115

3

160

0

116

3

161

0

117

3

162

0

163

0

164

0

24
25
26

20
20
19

70
71
72

7
7
7

27

19

73

7

118

3

28

18

74

7

119

3
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29
30

18
17

75
76

7
7

120

2

165

0

121

2

166

0

167

0

31

17

77

7

122

2

32

16

78

7

123

2

168

0

33

16

79

7

124

2

169

0

34

15

80

6

125

2

170

0

35

15

81

6

126

2

171

0

127

2

172

0

128

2

173

0

129

2

174

0

175

0

36
37
38

14
14
13

82
83
84

6
6
6

39

13

85

6

130

2

40

12

86

6

131

2

176

0

41

12

87

6

132

2

177

0

42

12

88

6

133

2

178

0

43

12

89

6

134

2

179

0

135

2

180

0

--

--

--

--

44
45

12
11

90
--

5
--

Dodavatel není oprávněn stanovit lhůtu pro dodání zboží delší než 180
kalendářních dnů (*PTK) ode dne doručení objednávky. Pokud by tak
dodavatel ve své nabídce učinil, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek.
Získané bodové hodnocení (počet bodů) na úrovni každé položky v dané části dílčí
veřejné zakázky bude následně redukováno vahou daného dílčího kritéria, tedy x
0,50. Bude-li tvořit část dílčí veřejné zakázky více položek, budou získané počty
bodů u každé položky sečteny v rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria.
1.4. Způsob hodnocení pro všechny části dílčí veřejné zakázky
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena v každé části dílčí veřejné
zakázky samostatně.
Následně na základě součtu výsledných bodových hodnot obou dílčích kritérií bude
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, tak že jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Název veřejné zakázky:

„Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru“
Název účastníka (vč. právní formy):

…………………………

Sídlo:

…………………………

IČO:

…………………………

1)

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje základní
způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) neboť není dodavatel:
a) který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;
b) který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek, a to včetně spotřební daně,
c) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
2)

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky splňuje profesní
způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona.
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Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka
Veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Název:

„Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického
papíru“
Základní identifikační údaje

Zadavatel
Název:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

IČO:

00001279

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba:

Magdaléna Vyskočilová

E-mail:

vyskocilova.magdalena@stc.cz

Účastník zadávacího řízení
Název:

…………………………

Sídlo:

…………………………

Korespondenční adresa:

…………………………

IČO, DIČ:

…………………………

Tel.:

…………………………

E-mail:

…………………………

Osoba oprávněná za účastníka jednat:

…………………………

Kontaktní osoba:

…………………………

Tel.:

…………………………

E-mail:

…………………………

Identifikátor datové schránky:

…………………………

Malý nebo střední podnik:

ANO / NE
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Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky:

„Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru“
Název účastníka (vč. právní formy):

…………………………

Sídlo:

…………………………

IČO:

…………………………

1) V souladu s požadavkem zadavatele uvedeném v zadávací dokumentaci k výše
uvedené veřejné zakázce, uvádím seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit
předmět zakázky.
A)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
B)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
C)
Poddodavatel
…………………………
se sídlem
…………………………
zastoupený
…………………………
IČO:
…………………………
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………
Procento celkových nákladů plnění, které bude poddodavatel realizovat: ……………
(účastník přidá počet poddodavatelů dle potřeby)
2) Tímto jako účastník výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuji, že nemám v
úmyslu zadat žádnou část uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.1

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému poddodavateli, seznam
poddodavatelů dle bodu 1) nevyplňuje a pole proškrtne.
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Příloha č. 5 – Předběžná tržní konzultace

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE
Předběžná tržní konzultace v rámci dané VZ (dále jen „PTK“) byla organizována jako setkání
se zástupci potenciálních dodavatelů, kde byly zadavatelem položeny dotazy za účelem
pochopení aktuální situace na trhu, která je výrazně ovlivněna přerušením dodavatelskoodběratelských vztahů způsobeným pandemií onemocnění Covid-19, blokací Suezského
průplavu v březnu 2021, které způsobilo opoždění a prodražení dodávek přes námořní
dopravu, přesunem výrobních kapacit do Evropy vedoucí ke zvýšené poptávce po papíru,
jehož zásoby u dodavatelů v Evropě nevyvažují lokální poptávku a následky v podobě
nemožnosti dlouhodobě předvídat a fixovat dříve standardní dodací termíny a ceny.
Zadavatel zejména zjišťoval aktuální dodací doby u poptávaných produktů, které dodavatelé
mohou garantovat, stejně jako vhodnou délku připravované rámcové dohody.
Dodavatelé mj. potvrdili, že případné fixování cen z uzavřené smlouvy na nějakou komoditní
doložku, např. na cenu buničiny, k narovnání současného stavu trhu, nepomůže.
Setkání probíhala jak osobní formou v sídle zadavatele, tak pomocí telekonference.
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Příloha č. 6 – ČP o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O STŘETU ZÁJMŮ
Název veřejné zakázky:

„Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru“
Název účastníka (vč. právní formy):

…………………………

Sídlo:

…………………………

IČO:

…………………………

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného účastníka tímto prohlašuji
místopřísežně, že výše uvedený účastník předmětné veřejné zakázky není obchodní
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
stejně tak prohlašuji, že výše uvedený účastník neprokazuje kvalifikaci v rámci dané veřejné
zakázky prostřednictvím poddodavatele, který by byl takovou obchodní společností, a to
v souladu s požadavkem zadavatele uvedeném v čl. 13.2. zadávací dokumentace.
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