Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Český telekomunikační úřad
Sídlo/místo podnikání: Sokolovská 219/58, Praha 9 -Vysočany 19000, CZ
IČ: 70106975
Spisová značka zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba: Petra Radová
Specifikace VZ
Název VZ: Kancelářský materiál
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/21V/00007763
Dne: 29.01.2021 10:05:43

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel Český telekomunikační úřad Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

Kancelářský materiál

1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště:
T004/21V/00007763

Název veřejné zakázky:
Kancelářský materiál

Stručný popis zakázky:
různý kancelářský materiál

Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení:
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení je:
Jednorázová smlouva
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2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
různý kancelářský materiál

Název položky
Pákový pořadač
plastový A4
(viz. Popis
položky
předmětu)
Pákový pořadač
plastový A4
(viz. Popis
položky
předmětu)
Pákový pořadač
plastový A4
(viz. Popis
položky
předmětu)
Pákový pořadač
plastový A4
(viz. Popis
položky
předmětu)
Pákový pořadač
plastový A4
(viz. Popis
položky
předmětu)
Záložky
samolepicí
plastové šipky
(viz. Popis
položky
předmětu)
Štítky pro
pákové
pořadače (viz.
Popis položek
předmětu)
Papírové desky
s 3 chlopněmy,
mix barev
Fixy mazací na
Whiteboard,
kulatý hrot 2,5
mm, červený, za
sucha stíratelný
Fixy mazací na
Whiteboard,
kulatý hrot 2,5
mm, modrý, za
sucha stíratelný
Fixy mazací na
Whiteboard,
kulatý hrot 2,5
mm zelený, za
sucha stíratelný
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Měrná jednotka (MJ)

Množství

Popis
s papírovým vnitřním polepem
a hřbetní kapsou
šíře hřbetu 5 cm, žlutý

Kus

20

Kus

20

s papírovým vnitřním polepem
a hřbetní kapsou
šíře hřbetu 5 cm, šedý

Kus

30

s papírovým vnitřním polepem
a hřbetní kapsou
šíře hřbetu 7,5 cm, černý

Kus

30

s papírovým vnitřním polepem
a hřbetní kapsou
šíře hřbetu 7,5 cm, červené

Kus

20

s papírovým vnitřním polepem
a hřbetní kapsou
šíře hřbetu 7,5 cm, žlutý

Kus

100

12 x 44 mm + 25 x 46 mm/6 x 20
listů neon
popisovatelný plast ,120 lístků
5 barev - růžová, oranžová, žlutá,
zelená, modrá

Balení

10

oboustranné, bílá, 50x158 mm,
pro pořadače 75mm (1bal=10ks)

Kus

300

Kus

50

Kus

50

Kus

50

Fixy mazací na
Whiteboard,
kulatý hrot 2,5
mm, černý, za
sucha stíratelný
Popisovač
oboustranný na
CD/DVD, šířka
stopy 0,6mm a
2,5 mm, černý
Náplně do
mikrotužky 2B
0,5 mm (12 tuh
v Etuji)
Sešit boční
kroužková
vazba A5,
linkovaný
Sešit boční
kroužková
vazba A4,
linkovaný
Klipy Magic
Clip 4,8 mm do
sponkovače
(1bal.=50ks)
Kancelářské
nůžky 21 cm,
ergonomická
rukojeť z umělé
hmoty
Kancelářská
sešívačka na
papír (viz. Popis
položky
předmětu)
Desky L, PVC,
mix barev, 100
mic
Moutouz PVC
250g ±8%,
3mm tloušťka,
bílý
Vývěsný obal
A4 PVC
hladký, čirý,
150 mic
Zvýrazňovač
s plochým
tělem, šíře hrotu
5 mm, zelený
Zvýrazňovač
s plochým
tělem, šíře hrotu
5 mm, oranžový
Zvýrazňovač
s plochým
tělem, šíře hrotu
5 mm, růžový
Zvýrazňovač
s plochým
tělem, šíře hrotu
5 mm, žlutý
Korekční
jednorázový
strojek šíře
stopy 5 mm,
min. 8m
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Kus

50

Kus

100

Balení

200

Kus

100

Kus

50

Balení

100

Kus

50

Kus

100

Kus

300

Kus

50

Kus

100

Kus

500

Kus

500

Kus

500

Kus

500

Kus

1000

kapacita 30 – 40 listů, na drátky
24/6-24/8 (max. 15 cm dlouhá),
minimální hloubka vkladu 50 mm

Opravný lak
tekutý na vodní
bázy 25g s
houbičkou na
papír k zabělení
textu
Oboustranná
lepící páska
19mm x 33m,
neviditelná
Stlačený vzduch
ve spreji, 400
ml
Antistatická
čisticí pěna na
PC
Čistící vlchčené
ubrousky na
PC,
(1bal.=100ubro
usku)
Desky s drukem
A6, PP, typ
psaníčko, mix
barev
Desky s drukem
A5, PP, typ
psaníčko, mix
barev
Desky s drukem
A4, PP, typ
psaníčko, mix
barev
Desky s drukem
DL, PP, typ
psaníčko, mix
barev
Skládací
otevřený box na
časopisy a
katalogy (viz.
popis položky
předmětu)
Magnety s
plastovou
hlavnou 16mm,
barevné
(1bal.=10ks)
Magnety s
plastovou
hlavnou 13mm,
barevné
(1bal.=10ks)
Drátky do
sešívačky 24/6
jen RON
Lepidlo Kores
15g, šroubovací
Tužkové baterie
1,5V AAA
Tužkové baterie
1,5V AA
Samolepící
bloček
75x75mm typu
Z, žlutý
(1ks=100lístků)
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Kus

20

Kus

20

Kus

20

Kus

30

Balení

30

Kus

100

Kus

500

Kus

500

Kus

100

Kus

50

Balení

10

Balení

10

Kus

500

Kus

200

Kus

500

Kus

500

Kus

50

vyrobeny z vrstvené lepenky,
rozměr 7,5x32x25,5 cm
v rozloženém stavu, modrý

Samolepicí
bloček 75x75
mm, žlutý
(1ks=100lístků)
Samolepící
bloček 40x50
mm, žlutý
(1ks=100lístků)
Euroobaly U
PVC A4, min.
50 mic, čirý,
lesklý
Lepicí páska
transparentní 15
mm x 33 m
Lepicí páska
transparentní 48
mm x 66 m
Prospektový
obal B4 s
chlopní (viz.
Popis položky
předmětu)
Klipy kovové
51 mm, barevný
mix
(1bal.=12ks)
Klipy kovové
32 mm, barevný
mix
(1bal.=12ks)
Klipy kovové
25 mm, barevný
mix
(1bal.=12ks)
Klipy kovové
19 mm, barevný
mix
(1bal.=12ks)
Klipy kovové
15 mm, barevný
mix
(1bal.=12ks)
Kancelářské
sponky 452, 28
mm (viz. popis
položky
předmětu)
Pryž měkká
300/30
Obyčejná
dřevěná tužka s
pryží
Kovové
ořezávatko s
jedním otvorem
Gelová náplň
Pilot G-2 0,5
mm, modrá
Gelové pero
Pilot G-2 0,5
modré s modrou
náplní
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Kus

200

Kus

500

Kus

10000

Kus

100

Kus

100

Kus

100

Kus

20

Kus

100

Kus

100

Kus

100

Balení

100

Balení

1000.00

Kus

100.00

Kus

100.00

Kus

50.00

Kus

500.00

Kus

500.00

čirý, z euroděrování na straně, po
straně je překryvná chlopeň

pozinkovaný drátek, zakulacené
konce, v jedné krabičce 100ks

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je:
Sokolovská 219,Praha 9 - 190 00,

Základní popis plnění:
různý kancelářský materiál

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje.

6. Zadávací lhůta

7. Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy je součástí nabídky dodavatele

8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
08.02.2021 11:00:00

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím eTržistě.
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je:
Nejnižší nabídková cena

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak,
že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem:
Losem

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O
termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.
Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení
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Přehled hodnotících kritérií

Název kritéria
Nabídková cena

Váha kritéria
100,00

Typ kritéria
Minimalizační
kritérium

Typ z
Po položkách

Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

10. Další informace
Další informace:
Stanovené parametry u položek jsou závazné, v případě jejich nesplnění bude zboží vráceno dodavateli.

Pravidla eAukce a další informace technické povahy včetně kódování a šifrování jsou k dispozici v provozním řádu eTržiště.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.
Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást účastníci zadávacího řízení dotazy. Dotaz musí být
zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu
(bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.

Autor dokumentu: Petra Radová v. r.
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