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1. Základní údaje o zadavateli 

Název Státní energetická inspekce 

Zastoupená Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 

Sídlo Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

IČO 613 87 584 

Organizační útvar Organizační složka státu 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

Pavel Vrba – vedoucí oddělení ICT 
tel.: 602 642 192 
e-mail: pvrba@cr-sei.cz 

Kontaktní osoba ve věcech 
organizačních 

Mgr. Hana Dostálová – rada pro veřejné zakázky 
tel.: 605 227 558 
e-mail: hdostalova@cr-sei.cz 

 

2. Identifikace výběrového řízení 

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Originální tonery pro tiskárny  

OKI MC 573 a KONICA 368“. 

 

Tato výzva s přílohami je zároveň zadávací dokumentací. 

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONICA 368“ je v souladu  

s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

 

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení podle ZZVZ. 

 

Na zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se z hlediska zadávání vztahuje 

zákonná výjimka, zadavatel dodržuje postup a zásady transparentnosti  

a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace upravené § 6 ZZVZ. 
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3. Účel výběrového řízení 

Účelem tohoto výběrového řízení je přijetí nabídky na plnění veřejné zakázky  

od jednoho vybraného dodavatele, na jejímž základě bude pro zadavatele provedena 

dodávka.  

 

Veřejná zakázka bude realizována na základě objednávky zadavatele doručené 

vybranému účastníkovi zadávacího řízení. 

 

4. Zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 07. 10. 2020  

- zveřejněním výzvy v IT systému určeném pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek – Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“). 

 

5. Předmět nabídky 

Předmětem nabídky jsou tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONIKA 368 včetně 

dopravy na příslušný inspektorát Státní energetické inspekce: 

 tiskárna OKI MC 573, toner černý, typ 46490608, množství 25 ks, 

 tiskárna OKI MC 573, toner žlutý, typ 46490605, množství 20 ks, 

 tiskárna OKI MC 573, toner purpurový, typ 46490606, množství 26 ks, 

 tiskárna OKI MC 573, toner azurový, typ 46490607, množství 26 ks, 

 tiskárna KONICA 368, toner černý, TN-325/A8DA050, množství 13 ks. 

 

Kód z NIPEZ 30125110-5. 

 

6. Předpokládaná doba plnění 

Předpokládaná doba plnění: do 7 (slovy sedmi) pracovních dní od předání 

objednávky.  
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7. Místo plnění 

 Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát. Gorazdova 1969/24, 120 00, 
Praha 2, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu  
a Středočeský kraj, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, Lipenská 
869/17, 370 01, České Budějovice, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský  
a Karlovarský kraj, Rejskova 218/3, 326 00, Plzeň, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj,  
nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01, Liberec, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký  
a Pardubický kraj, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02, Hradec Králové, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj  
a Kraj Vysočina, Kotlářská 931/53, 602 00, Brno, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, třída 
Míru 273/99, 779 00, Olomouc, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, třída Tomáše 
Bati 853/7, 760 01, Zlín, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, 
Provozní 5491/1, 722 00, Ostrava, 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, Winstona 
Churchilla 1344/2, 400 01, Ústí nad Labem. 

 
Konkrétní typ a počet tonerů určených na výše uvedené inspektoráty bude upřesněn 
v objednávce. 
 
8. Podmínky náhradního plnění 

Zadávacího řízení se může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných 

pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu 

svých zaměstnanců. 
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9. Podmínky prokázání kvalifikace 

9.1 Základní způsobilost 

Účastník výběrového řízení prokáže analogicky jako podle ustanovení  

§ 74 odst. 1 až 3 ZZVZ formou čestného prohlášení: 

 že není nezpůsobilým dodavatelem  

- viz Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 

účastníka veřejné zakázky, 

 že nemá vůči zadavateli ani jeho zřizovateli splatné nedoplatky  

- viz Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení  

o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli. 

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle  

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat a prokázat výpisem z evidence Rejstříku trestů: 

 tato právnická osoba, 

 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

 osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu a prokázat výpisem 

z evidence Rejstříku trestů, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu  

a prokázat výpisem z Rejstříku trestů. 

 

9.2 Profesní způsobilost 

Ke splnění podmínek profesní způsobilosti zadavatel nepožaduje předložení dokladů 

ve smyslu § 77 odst. 1 až 3 ZZVZ, jelikož využije vzdáleného přístupu do Veřejného 

rejstříku a Sbírky listin – viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. 
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9.3 Technická kvalifikace 

Vzhledem k charakteru a objemu zakázky zadavatel nepožaduje předložení dokladů 

ke splnění podmínek technické způsobilosti 

 

9.4 Další požadavky na kvalifikaci 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli 

doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro 

veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím 

zadávacím řízení. 

 

Zadavatel akceptuje výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje 

čestné prohlášení. Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti dle  

§ 74 nebo profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu 

ze systému kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění těchto kritérií, předložením 

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 

dodavatelů lze prokázat kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu.  

 

Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně certifikátu 

vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, může dodavatel prokázat 

kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, 

Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má 

dodavatel sídlo a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

případně obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

9.5 Pravost dokladů 

Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii. Zadavatel může postupem podle  

§ 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 
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Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu 

nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný 

rovnocenný doklad. 

 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 

uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném 

v jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 

Švýcarské konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz 

musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované 

informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

 

9.6 Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 

řízení předloženy. 

 

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti 

obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli 

sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení. 

 

Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu  

s § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů  

o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.  

 

9.7 Kvalifikace poddodavatelů 

Zadavatel nepožaduje prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti ani 

technické kvalifikace u poddodavatele. 

 

9.8 Prokazování kvalifikačních předpokladů  

Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále 

jen „SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost 

mailto:posta@cr-sei.cz
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podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění 

kritérií profesní způsobilosti. 

 

Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána 

základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 (slovy 

tři) měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení 

řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 

 

Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které 

pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 

výpisu z SKD. 

 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 

dodavatelů (dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, 

že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

 

Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel prokázat 

kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel 

sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů. 

 

9.9 Předložení dokladů 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými 

podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném 

zadavatelem. 

 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 

může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 

tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. 

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají 

bez překladu. 
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Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 

nahrazen čestným prohlášením. 

 

Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce 

nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit 

požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. 

 

9.10 Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

 

10. Hodnocení nabídek 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti  

na základě nejnižší nabídkové ceny. Cena bude vždy hodnocena včetně DPH.  

 

V případě, že dojde ke shodě v ekonomické výhodnosti předložených nabídek, bude 

o pořadí účastníků rozhodovat datum a čas podání nabídky, tzn. bude vybrán ten 

uchazeč, který podal nabídku dříve.  

 

11. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

 

12. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato výzva. Požadavky na nabídkovou 

cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. 

 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou 

v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše 

přípustná, nepřekročitelná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 
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Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné  

a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny musí být  

i veškeré náklady na dopravu do místa plnění. 

 

Nabídková cena bude uvedena v členění: celková cena bez daně z přidané hodnoty 

(DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu  

se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.  

 

Součástí bude rovněž jednotková cena za každý typ tonerů bez DPH a s DPH a cena 

za dopravu bez DPH a s DPH. 

 

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí  

a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je 

vyčíslena nabídková cena). 

 

Uvedená cena je konečná a dodavatel je plně zodpovědný za správnost určení její 

výše. 

 
13. Obchodní podmínky 

Termín splatnosti faktury za předmět plnění je 21 (slovy dvacet jedna) kalendářních 

dnů od data dokončení dodávky. Fakturace proběhne na základě oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

14. Obchodní tajemství 

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své 

obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno  

v souvislosti s povinností zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět 

plnění veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v nabídce 

označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění. 
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15. Lhůta pro podání nabídky    

Do 30. 10. 2020 do 13:30 hodin. 

 

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení 

odpovídá dodavatel.  

 

16. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán  

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce  

30 (slovy třiceti) kalendářních dnů, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí  

z výběrového řízení odstoupit. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení 

lhůty pro podání nabídek. 

 

17. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  

Ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ mohou dodavatelé písemně požádat zadavatele  

o vysvětlení této zadávací dokumentace.  

 

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zaslat elektronicky 

prostřednictvím NEN.  

 

Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení, pokud není žádost o vysvětlení 

doručena včas ve smyslu § 98 odst. 1 ZZVZ. 

 

Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a současně 

zveřejněno v NEN. Je připuštěna odpověď přípisem. 

 

18. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky 

nekoná. 
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19. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena 

účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, 

nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení 

nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný 

pověřovací dokument. Před odesláním objednávky si zadavatel od vybraného 

dodavatele vyžádá předložení originálů nebo jejich úředně ověřené kopie, pokud již 

nebyly v zadávacím řízení předloženy.  

 

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní 

materiály, vyjma těch dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo 

požaduje zadavatel. Nabídka bude zpracována v elektronické formě ve standardním 

elektronickém formátu (PDF nebo MS Office). Zadavatel doporučuje dále vedle 

originálu nabídky předložit rovněž její kopii v režimu umožňujícím vyhledávání,  

a to za účelem usnadnění posouzení nabídek. 

 

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.  

 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

Účastník podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 

 krycí list, 

 doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, 

 vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky a potvrzení skutečnosti,  

že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno 

alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu 

zaměstnanců; rozhodným je průměrný přepočtený počet zaměstnanců  

za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení, 

 potvrzení Úřadu práce české republiky ve smyslu § 38 odst. 2 ZZVZ; 

rozhodným je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí 

předcházející zahájení zadávacího řízení.  
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Účastník veřejné zakázky může podat jen jednu nabídku. Varianty nabídek  

se nepřipouští. 

 

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím 

řízení jdou k tíži dodavatele. 

 

20. Způsob a místo pro podání nabídek a forma nabídky 

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím NEN ve strukturované podobě 

nastavené v NEN.  

 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené 

výše.  

 

21. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky 

zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější 

nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.  

 

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo veřejnou 

zakázku do doby uzavření smlouvy zrušit.  

  

Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou 

předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 

rozdílných hodnot v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího 

řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, 

které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel 

požadoval. 
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Zadavatel může změnit nebo doplnit podmínky obsažené v této výzvě k podání 

nabídky. V takovém případě tuto změnu nebo doplnění neprodleně oznámí 

dodavatelům a zároveň tuto změnu nebo doplnění uveřejní s upozorněním  

na skutečnost, že došlo ke změně nebo doplnění. Lhůtu pro podání nabídky  

je v tomto případě zadavatel oprávněn přiměřeným způsobem prodloužit. 

 

 

Ing. Pavel Gebauer 

ústřední ředitel Státní energetické inspekce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Vzor krycího listu nabídky 

Příloha č. 2:  Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka 
veřejné zakázky 

Příloha č. 3:  Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci 
splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli 
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