
Věc: 
Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: 

„Dodávka tiskového stroje“ pro VOŠG a SPŠ grafickou 

Zadavatel: Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická 
se sídlem:  Hellichova 22, 118 00 Praha 1, IČO 70837783 
zastoupená:  Radkem Blahákem, ředitelem 

za účelem zadání zakázky malého rozsahu podle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách  
(dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“ Vás 

v y z ý v á 

jako uchazeče k podání nabídky na zajištění dodávky tiskového stroje pro VOŠG a SPŠ grafickou, 
Hellichova 22, Praha 1. 

I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tiskového stroje, který bude splňovat tyto minimální technické 
požadavky: 

a) stroj s tiskovým řadičem, kvalitní správou barev a konzistentním výstupem co se týká
barevnosti a tiskové kvality

b) jednoduchost obsluhy a trvanlivost tisků
c) tiskový formát: A3 a větší, oboustranný tisk bez ztráty kvality, maximální gramáž

při jednostranném tisku minimálně 300g/m2

d) podpora PC/Mac a PDF workflow
e) kvalitní reprodukce černobílých a barevných fotografií
f) kvalitní reprodukce běžných grafických prací (merkantilní tiskoviny apod.)

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termíny zahájení a ukončení realizace zakázky 
Zahájení realizace zakázky: do 3 dnů od výběru dodavatele, který v rámci výběrového řízení proběhne 
11. 11. 2019, a kterému bude tentýž den zaslána objednávka
Ukončení realizace zakázky: 6. 12. 2019
Místo plnění: VOŠG a SPŠ grafická, Hellichova 22, Praha 1

III. Nabídková cena

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, kterou by měla zahrnovat celková 
smluvní cena. 
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací 
zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné 
překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech 
požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel 
nepřipouští. 
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IV. Platební podmínky

Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Splatnost 
daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně do 21 dní.  

V. Kritérium pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky dle § 114 odst. 1 zákona je ekonomická 
výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení 
zadání zakázky. Jednotlivými dílčími kritérii jsou: 

1. Kvalita tisku (rozsah a věrnost reprodukovatelných barevných prostorů) 60 % 
2. Pořizovací cena 20 % 
3. Ekonomika provozu 10 % 
4. Jednotková cena za 1 výtisk 10 % 

VI. Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky zrušit a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout. 
V nabídce dále uveďte a případně přiložte: 

a) technické parametry
b) cenu v Kč (bez DPH i včetně DPH) včetně dopravy, instalace a zaškolení
c) zákaznická podpora a další služby
d) vytištěné testovací soubory (testovací soubory k vytištění dodává zadavatel)
e) termín dodání

VII. Místo a doba pro podávání nabídek

Uchazeči podají své nabídky osobně na podatelnu zadavatele nebo poštou na adresu zadavatele: 
VOŠG a SPŠ grafická, Hellichova 22, 118 00 Praha 1. Nabídka musí být v zalepené obálce označené 
nápisem: Tiskový stroj – nabídka. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději na pondělí 11. 11. 2019 do 12.00 hodin. 
Všechny nabídky musejí být doručeny do ukončení soutěžní lhůty.  

V Praze dne 25. 10. 2019 

Radek Blahák 
ředitel školy 


		2019-10-25T12:03:15+0200
	Radek Blahák




