METODICKÝ POSTUP
pro zadávání dílčích zakázek v dynamickém nákupním systému (DNS)

Název DNS: „POČÍTAČE A NOTEBOOKY (DNS)“
ID zakázky: VZ0020770 (na profilu zadavatele)

1. Základní Informace k DNS
Dynamický nákupní systém (dále jen DNS) by se zjednodušeně dal charakterizovat jako
otevřená rámcová smlouva, ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci. U konkrétní
veřejné zakázky v rámci DNS pak zadavatel výzvou osloví ty dodavatele, kteří splňují kvalifikaci
a jsou účastníky DNS. Ti pak zadavateli zasílají své elektronické nabídky. Další dodavatelé se
můžou průběžně do DNS hlásit zasíláním předběžných nabídek. DNS se otevírá maximálně na
dobu 4 let.
Předmětem zadávaných veřejných zakázek je pořízení běžného (standardizovaného) a obecně
dostupného zboží; pokud některá plnění tyto podmínky nesplňují, nelze pro jejich zadání DNS využít.

Začátek platnosti: 29. 3. 2017, 12:00 hodin
Konec platnosti: 29. 3. 2021, 12:00 hodin (48 měsíců)
Celková předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Dodavatelé zařazeni do DNS (ke dni 12. 6. 2017):
P.č. Název firmy

IČO

Adresa

1

AutoCont CZ a.s.

47676795 Hornopolní 3322/34, 70200 Ostrava

2

C SYSTEM CZ a.s.

27675645 Otakara Ševčíka 840/10, 63600 Brno ‐ Židenice

3

DATECO, s.r.o.

25792032 Koberkova 1061, 19800 Praha ‐ Kyje

4

Ing. Josef Pelant

44611404 Postoloprty, Seménkovice 2

5

KOSTAX spol. s r.o.

60850353 V. Nezvala 745/22, 37006 České Budějovice

6

M Computers s.r.o.

26042029 B. Smetany 206, 38001 Dačice

7

Servodata a.s.

25112775 Dolnoměcholupská 1418/12, 10200 Praha

Poznámka: Další dodavatelé mohou po celou dobu DNS podat Žádost o účast v DNS.
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Předmět DNS:
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky
definované hlavními CPV kódy uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace, a to v rozsahu a
v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS:
Název

CPV
30213000‐5
30231000‐7

Osobní počítač
Počítačové monitory a konzoly

2. Metodický postup k zadávání dílčích zakázek v DNS
V rámci DNS Počítače a notebooky (DNS) budou pravidelně po dobu 48 měsíců vyhlašovány
jednotlivé dílčí veřejné zakázky na konkrétní předmět plněni, a to na základě požadavků
žadatelů dle následujícího schématu:

2.1 Požadavek žadatele
na nákup
2.2 Vyplnění technické
specifikace
2.3 Zpracování
žádanky/objednávky

2.4 Sběr dat z VERSO/DNS

2.5 Vyhlášení dílčí zakázky

2.1

Požadavek žadatele na nákup PC, notebooku či monitoru

2.2

Vyplnění technické specifikace na požadované zboží (Specifikace PC, Specifikace
notebook, Specifikace monitoru – viz přílohy)
Žadatel vyplní po konzultaci se svým IT správcem odpovídající technickou
specifikaci, tj. zeleně vybarvené buňky ‐ hlavičku, počet nakupovaných kusů a
technickou specifikaci toho, co chce nakoupit (v tabulce může také upravit, přidat
či odebrat řádky u technické specifikace) a tabulku uzamkne (tím zůstanou
editovatelné jen žlutě vybarvené buňky).
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2.3

Zpracování žádanky/objednávky v iFIS/VERSO
Žadatel zpracuje a nechá si schválit žádanku/objednávku v souladu s postupem
používaným na své součásti. Jako dodavatele v iFIS nebo ve VERSO uvede fiktivní
firmu „Dynamický nákupní systém – PC, LCD a notebooky“. K žádance ve VERSO,
příp. k objednávce v iFIS musí být přiložena povinná příloha
žádanky/objednávky, tj. vyplněná technická specifikace (viz přílohy). Jako
dodavatel musí být v iFIS nebo ve VERSO uvedena fiktivní firma „Dynamický
nákupní systém – PC, LCD a notebooky“

2.4

Sběr dat z VERSO/DNS
Periodické termíny sběru dat vždy k: 20. 2. / 20. 4. / 20. 6. / 20. 8. / 20. 10 /20.
11. v daném roce
Mimořádné požadavky: po konzultaci s útvarem veřejných zakázek
Útvar veřejných zakázek (ÚVZ), periodicky nebo po domluvě na základě
mimořádné potřeby žadatelů, provede sběr dat pro DNS pomocí sestavy
VERSO/Dynamický nákupní systém (tabulka se všemi schválenými objednávkami
s uvedeným dodavatelem „Dynamický nákupní systém – PC, LCD a notebooky“ a
metadaty o objednávkách a dále soubor s technickými specifikacemi pro
jednotlivé objednávky) – tyto dva soubory použije ÚVZ do zadávací dokumentace
k vyhlašovaným dílčím zakázkám v DNS.

2.5

Vyhlášení dílčí zakázky
2.5.1 Zpracování zadávací dokumentace
Ve
stanovených
termínech
ÚVZ
provede
výběr
schválených
objednávek/požadavků. Následně ÚVZ zpracuje Zadávací dokumentaci.
2.5.2 Výzva k podání nabídky
Všem dodavatelům zařazeným v DNS bude odeslána Výzva k podání nabídek.
2.5.3 Lhůta pro podání nabídek dodavatelů
Lhůta pro podání elektronických nabídek bude stanovena vždy na minimálně
10 kalendářních dnů. Tato lhůta může být prodloužena v případě podání Žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatelů.
2.5.4 Posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude provedeno hodnocení nabídek a
posouzení nabídky vítězného dodavatele. Posouzení nabídek provádí hodnotící
komise určená zadavatelem. Na posouzení nabídek je interně vyhrazena lhůta
2 až 4 pracovních dnů, a to z důvodu případné potřeby vyjádření odborníka či
více osob pro posouzení vítězné nabídky. Tato lhůta může být prodloužena
v případě nejasností v podaných nabídkách nebo možných námitek dodavatelů
(proti výběru, či vyloučení). Po dokončení posouzení nabídek bude rozhodnuto
o výběru nejvýhodnější nabídky.
2.5.5 Zadání zakázky, podpis smlouvy
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Po odeslání Rozhodnutí a Oznámení o výběru všem dodavatelům, kteří podali
nabídku, bude vybraný dodavatel vyzván k podpisu smlouvy (cca 5 pracovních
dnů k doručení smlouvy).
2.5.6 Uskutečnění plnění/dodávky
Požadované zboží bude dodáno ve lhůtě uvedené ve smlouvě (obvykle do 4
týdnů od podpisu smlouvy).

3. Časový průběh zadání dílčí zakázky v DNS

Sběr dat z
VERSO/DNS

Zpracování zadávací
dokumentace

(stanovené termíny)

(2 prac. dny)

Lhůta pro
podání
nabídek
(10 kal. dní)

Hodnocení a
posouzení
nabídek
(2‐ 4 prac. dny, v
závislosti na
nesrovnalostech v
podaných
nabídkách)

Rozhodnutí
o výběru

Výzva k podání
nabídky v DNS

Podpis
smlouvy
(5 prac. dnů)

4. Vyplnění Žádanky ve VERSO nebo objednávky v iFIS
Žadatel vyplní minimálně níže uvedené údaje.







Kontaktní osoba
Jméno a příjmení žadatele, případně jiná kontaktní osoba, se kterou bude možno řešit
další následující kroky (opravy, doplnění informací v rámci veřejné zakázky, změny aj.)
Místo dodání
Specifikovat místo doručení nejlépe přímo adresou konkrétního pracoviště, kam má být
dodávka finálně doručena (popř. číslo kanceláře/místnosti)
Fakulta
Zdroj
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Zdroj financování (dle iFIS) – název konkrétní akce v iFIS, v případě projektů
financovaných z prostředků EU (MŠMT), uvést název projektu a registrační číslo
projektu
 Přílohy
Uvést technickou specifikaci a vložit jako přílohu
 Položky (položka/počet/jednotka/cena j/cena celkem)
Doplnit název požadovaného zboží (PC, monitor nebo notebook), počet kusů, jednotku
množství (ks), předpokládanou cenu v Kč bez DPH. Předpokládaná cena musí být
uvedena vždy. Její stanovení se provádí na základě odborného odhadu žadatele/IT
specialisty, průzkumu trhu apod.

Přílohy:
Specifikace PC
Specifikace LCD
Specifikace notebooku
Zpracoval: Útvar veřejných zakázek (ÚVZ)

5

