Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Drážní úřad
Sídlo/místo podnikání: Wilsonova 300/8, Praha -Vinohrady 11000, CZ
IČ: 61379425
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba:
Specifikace VZ
Název VZ: Kancelářský balík MS Office 2016 s možností downgrade
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/17V/00030409
Dne: 07.03.2018 09:34:48

Specifikace základních údajů zakázky
Název a kontaktní údaje

Fáze veřejné zakázky
Stav veřejné zakázky
Id veřejné zakázky
Název veřejné zakázky

Evidence údajů týkajících se plnění zakázky
Zadáno
T004/17V/00030409
Kancelářský balík MS Office 2016 s
možností downgrade

Seznam evidenčních čísel zadavatele
Interní číslo
Zadavatel veřejné zakázky
IČO zadavatele
Správce veřejné zakázky
Stručný popis
Zakázka je vytvořena na základě průzkumu trhu

Drážní úřad
61379425
Tomáš Tinka
Jedná se o pořízení kancelářskéno balíku MS
Office 2016 s možností downgrade na starší
verze.
Ne

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání

Předmět zakázky

Zakázka rozdělená na části

Pořadí
Název položky
1
MS Office 2016 Standard

1

Ne
Položky předmětu zakázky
Kód CPV
Množství
48310000-4 50,00

Měrná jednotka za položku
ks

Předpokládaná hodnota

Druh veřejné zakázky
Dodávky
Jedná se o předmět VZ uvedený v seznamu zboží, který je přílohou Ne
nařízení vlády č. 77/2008
Předpokládaná hodnota bez DPH
413 200,00 bez DPH, 500 000,00 s DPH,
86 800,00 hodnota DPH
Předpokládaná hodnota bude vypočtena z položek předmětu
Ne
Typ veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota bude uvedena ve výzvě
Ano
Zakládáno na základě RD
Ne

Zadávací řízení

Výsledek zadávacího řízení
Druh zadávacího řízení
Stanovení způsobu zadání veřejné zakázky
Bude použit nestandardní druh zadávacího řízení
Bude do zadávacího řízení zařazena eAukce
Bude zveřejněna výzva k podání nabídky?

Jednorázová smlouva
Otevřená výzva
Výzva k podání nabídky
Ne
Ne
Ano

Doba a místo plnění

Doba plnění od
Doba plnění do
Místo plnění veřejné zakázky
Základní popis plnění
NUTS kód

28.02.2018 00:00:00
Wilsonova 300/8, Praha -Vinohrady 11000,
CZ
Jedná se o pořízení kancelářskéno balíku MS
Office 2016 s možností downgrade na starší
verze.
Hlavní město Praha

Požadované kvalifikační předpoklady

Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
Požadovat dokumenty před uzavřením smlouvy
Popis požadovaných dokumentů
Další požadované kvalifikační předpoklady

2

Ano
Ne
požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v
příloze: podmínky zadání.pdf

Doba a způsob podání nabídek

Lhůta, do kdy je účastník zadávacího řízení vázán svou nabídkou
Lhůta, do kdy je účastník zadávacího řízení vázán svou
nabídkou(ve dnech)
Způsob zajištění obchodních a platebních podmínek
Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy
Lhůta pro podání nabídek
Způsob podání nabídky

28.02.2018 00:00:00

Návrh smlouvy je součástí nabídky
dodavatele
89/2012 sb. Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů
22.12.2017 12:00:00
Podání nabídky elektronicky prostřednictvím
eTržiště

Hodnotící kritéria

Základní hodnotící kritérium
Způsob hodnocení
Sestavení pořadí při stejném pořadí nabídek
Vzorec pro výpočet bodového skóre

Nejnižší nabídková cena
Automatická metoda hodnocení
Losem
Zobrazit postup výpočtu

Přehled kritérií
Nabídková cena
Hodnoty vkládá uchazeč
Jednotka
Typ vztahu
Účastník zadávacího řízení vloží cenu včetně DPH :
Další informace

Váha 100,00%, Minimalizační kritérium
Ano
Kč
K zakázce
ano

Požadavky na zpracování členění nabídky

Součástí nabídky bude produktový list dodavatele
Specifikace požadavků na produktový list

Ano
Nabídka musí obsahovat produktový list se
specifikací nabízeného produktu.

Další požadavky na členění nabídky
Informace o veřejném certifikátu

Další specifikace veřejné zakázky

Bude otevírání nabídek veřejné
Bude se konat prohlídka místa plnění?
Datum otevírání nabídek
Požadování vzorků
Doplňující informace
Další informace

3

Ne
Ne
22.12.2017 13:00:00
Ne
Zadavatel požaduje dodržení dalších
podmínek uvedených v příloze Podminky
zadani.pdf

Výzva k podání nabídky

Název dokumentu
výzva k podání nabídky

Úřední název
Economia, a.s.
CMS Consulting s.r.o.
Gesto Computers s.r.o.
TOPSOFT JKM spol. s.r.o.
Alza.cz a.s.

Autor dokumentu:

Autor dokumentu: Tomáš Tinka v. r.
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Výzvy k podání nabídky
Popis dokumentu

Datum vytvoření dokumentu
30.11.2017 09:40:10

Seznam dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou
Uživatel
Jiří Vanča
28191226
Ing. Viktor Burkert
27642763
Ing Jaroslav Mikšovský, CSc
48034711
Ing. František Moravec
25403435
Kateřina Hornická
27082440

IČO

