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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren v období 
duben 2019 – březen 2020 

zadávaná v souladu s § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Identifikační údaje zadavatele 

Název Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň 

IČO 00669806 

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Matěj Novák 

Oddělení veřejných zakázek FN Plzeň 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 
Tel. +420 377 103 533 
novakma@fnplzen.cz 
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2.  Předmět veřejné zakázky 

Předmětem zakázky jsou dodávky originálního a alternativního spotřebního materiálu do tiskáren. 
Originálním spotřebním materiálem jsou míněny tonerové kazety, inkoustové cartridge a barvící pásky 
vyráběné přímo výrobcem tiskárny. Alternativním spotřebním materiálem jsou míněny tonerové kazety 
a barvící pásky vyráběné jiným výrobcem než výrobcem tiskárny. Předmětem nabídky tedy nesmí být 
použité tonerové kazety (byť vyčištěné nebo s vyměněnými některými díly), do nichž byl doplněn 
tonerový prášek, ani opětovně obarvené pásky. Dodávky budou realizovány v množství dle aktuálních 
potřeb zadavatele. Seznam poptávaného zboží je umístěn v souborech 
VZMR_spotrebak_original_201903_seznam.xlsx a VZMR_spotrebak_alternativ_201903_seznam.xlsx, 
které jsou přílohami této výzvy. 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)  

30125110-5 Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje 
30192113-6 Inkoustové náplně 
30192320-0 Pásky do tiskáren 
 
Rozdělení zakázky na části 

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 samostatné části (část 1 - originální spotřební materiál a část 2 - 
alternativní spotřební materiál). Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, uchazeči 
mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje 
právo hodnotit u dané nabídky pouze kompletně nabídnuté části, to znamená části, ve kterých byly 
nabídnuty všechny položky. 

 
Variantní nabídky 

Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí uchazeče, který předložil více 
nabídek.  
Podání variantních nabídek není přípustné. Zadavatel vyloučí uchazeče, který předložil variantní 
nabídku.  
 
Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.990.000,- Kč bez DPH (2.407.900,- Kč s DPH). 

3.  Doba trvání a místo plnění zakázky  

 

Termín zahájení plnění zakázky: Ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Termín ukončení plnění zakázky: 31.3.2020 

Místo plnění Pracoviště SIS v obou areálech FN Plzeň 

4.  Kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky. Zadavatel 
může vyloučit uchazeče, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií. 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost dle čl. 4.1 této Výzvy, 
b) prokáže profesní způsobilost dle čl. 4.2 této Výzvy, 
c) prokáže technickou kvalifikaci dle čl. 4.3 této Výzvy. 
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4.1. Základní způsobilost 

Způsobilý podle § 74, odst. 1 zákona je dodavatel, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, 
úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a 
postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 
soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy 
při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně 
nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy 
úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné 
činy podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle první věty 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího 
řízení pobočka závodu, musí podmínku podle věty první splňovat také vedoucí pobočky 
závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele 

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti čestným prohlášením, nebo doklady 
dle § 75 odst. 1 zákona. 

4.2. Profesní způsobilost 

Dodavatel prokáže dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením 
dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel 
požaduje minimálně živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: velkoobchod a maloobchod (či 
jiné obdobné, opravňující dodavatele k prodeji zboží). 

4.3. Technická kvalifikace 

Tento kvalifikační předpoklad je uchazeč povinen splnit samostatně ke každé části zakázky, do níž 
podává nabídku.  
 
Reference k části 1 

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 3 významných dodávek 
originálních tonerových kazet a barvících pásek v minimální hodnotě 0,8 mil. Kč bez DPH 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech (2016, 2017, 2018). Seznam významných zakázek 
bude předložen formou čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu 
těchto zakázek a rozsahu, včetně peněžního plnění, doby realizace, a identifikace jednotlivých 
objednatelů. 
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Reference k části 2 

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 3 významných dodávek 
alternativních tonerů v minimální hodnotě 0,8 mil. Kč bez DPH poskytnutých dodavatelem v 
posledních 3 letech (2016, 2017, 2018). Seznam významných zakázek bude předložen formou 
čestného prohlášení s uvedením jednotlivých zakázek, popisem předmětu těchto zakázek a rozsahu, 
včetně peněžního plnění, doby realizace, a identifikace jednotlivých objednatelů. 
 
Kontrola výrobní kapacity k části 2 

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením čestného prohlášení, v němž uvede 
identifikační a kontaktní údaje výrobce, místo výroby a zaváže se, že na základě požadavku 
Zadavatele zajistí provedení kontroly technické (výrobní) kapacity a opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti Zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem. 

4.4. Doklady k prokázání kvalifikace 

Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v nabídce v originálu, ověřené kopii nebo 
kopii. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky ve smyslu § 87 zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
dle § 228 zákona nebo platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 
dodavatelů dle § 233 a násl. zákona v rozsahu uvedeném na certifikátu.  

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

5.  Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky veřejné zakázky zadavatel stanovil závaznými texty, které jsou zakotveny 
v přiložených vzorových kupních smlouvách. Znění smluv je pro uchazeče závazné. Nepřijetí textu 
smlouvy znamená z pohledu zadavatele nepřijetí zadávacích obchodních podmínek uchazečem a 
nabídka bude vyloučena. V textu smlouvy jsou vždy uvedeny odkazy na přílohy smlouvy. Přílohami 
smlouvy jsou specifikovány ty části smluvních ujednání, které jsou předmětem nabídky ze strany 
uchazeče, a to za obchodních podmínek stanovených zadavatelem v základním textu smlouvy. 
Uchazeč není oprávněn podmínit zadavatelem stanovené smluvní podmínky další podmínkou. 
Základní obchodní podmínky jsou specifikovány níže: 

1. Zadavatel bude vystavovat dílčí (kvantitativně i sortimentně) e-mailové objednávky s číselným 
označením (toto označení je uchazeč povinen uvádět na faktury). Zboží uchazeč dodá vždy až na 
základě těchto písemných objednávek, v sortimentu a množství v nich uvedeném. 

2. Nabídkové ceny musí být stanoveny jako nejvýše přípustné po celou dobu plnění. Nabídkové 
ceny mohou být změněny pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě budou ceny včetně DPH částečně či úplně sníženy 
nebo zvýšeny přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Celkové poptávané množství jednotlivých položek uvedené v souborech 
VZMR_spotrebak_original_201903_seznam.xlsx a VZMR_spotrebak_alternativ_201903_seznam.xlsx 
je pouze orientační. To znamená, že množství jednotlivých typů tonerových kazet, inkoustových 
cartridgí a barvících pásek odebraných zadavatelem za celou dobu plnění může být nižší nebo i vyšší, 
než je uvedeno ve výše zmíněných souborech. Celková cena zaplacená zadavatelem za každou část 
zakázky ale nesmí překročit celkovou nabídkovou cenu té části zakázky. Množství odebraných 
tonerových kazet, inkoustových cartridgí a barvících pásek nemá žádný vliv na jejich cenu. Zadavatel 
je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých 
aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany uchazeče. Uchazeč není oprávněn 
stanovit minimální finanční ani množstevní limit objednávky. Uchazeč není oprávněn podmiňovat 
dodávky zpětným odběrem stejného množství prázdných tonerových kazet, inkoustových cartridgí a 
barvících pásek. 

4. Termín dodání je nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky v pracovní dny. 

5. Záruční doba dodávaného zboží je 2 roky. 
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6. Reklamace vadného zboží se provádí výměnným způsobem v servisním středisku SIS FN Plzeň 
v areálu FN Bory nebo Lochotín dle určení zadavatele. Při reklamaci uchazeč nepožaduje fakturu ani 
dodací list. 

7. Uchazeč se zavazuje ke zpětnému odběru a ekologické likvidaci veškerých tonerových kazet, 
inkoustových cartridgí a barvících pásek předaných mu zadavatelem. 

8. Uchazeč svojí účastí v poptávkovém řízení potvrzuje, že jím nabízené a dodávané výrobky splňují 
veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zák.č.102/2001Sb. o obecné 
bezpečnosti výrobků, event. dalších platných zákonů a předpisů, a že byla přezkoumána jejich shoda 
podle zák.č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky. Uchazeč je povinen dodat ke všem 
typům dodávaných tonerových kazet, inkoustových cartridgí a barvících pásek platné prohlášení o 
shodě, bude-li o to požádán zadavatelem. Uchazeč si je plně vědom své právní i věcné odpovědnosti 
za škodu vzniklou kupujícímu v případě, že uvedl nepravdivé údaje. 

9. Faktury vystavené uchazečem za dodané zboží budou předávány na místě plnění spolu 
s dodaným zbožím, a musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených faktur. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů od doručení 
Zadavateli. Úhradu za dodané zboží provede Zadavatel v české měně. Zadavatel neposkytne 
uchazeči zálohu.  

10. Uchazeč svojí účastí v poptávkovém řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího 
smluvního vztahu. 

 

Další podmínky se vztahují pouze k části 2 této veřejné zakázky: 

11. Uchazeč je povinen dodávat tonerové kazety a barvící pásky balené v  krabicích po 1 ks, u 
nejvíce používaných typů (HP Q2612A, HP CB436A, HP CE278A, HP CF226X, HP CF283A a HP 
CE285A) po více kusech v jedné krabici (10; 15; 20…). Každá kazeta musí být ještě zabalena 
v ochranném obalu tak, aby v rámci prostor zadavatele mohla být transportována bez krabic. 

12. Uchazeč je povinen označit tonerovou kazetu, resp. barvící pásku a krabici kódovým značením, 
které výrobce tiskáren používá pro originální kazety, resp. pásky, u balení po více kusech musí být 
takto označen i ochranný obal popsaný v bodě 11.  Pokud je to možné, žádá zadavatel, aby byla 
kazeta označena i typem tiskárny, pro nějž je určena. 

13. Ochranné prvky proti rozsypání tonerového prášku nesmí být textilní. 

14. Způsob dopravy a další eventuální ochranné prvky (doporučené jsou zejména různé vzduchové 
úpravy obalů – bublinkové, nafouknuté nebo kartonové výplně zabraňující pohybu kazety v krabici) 
musí zaručovat dodávky nepoškozených tonerových kazet. 

15. Uchazeč je povinen garantovat stejnou minimální výtěžnost (počet vytištěných stran), jakou mají 
tonerové kazety vyráběné výrobcem tiskáren po celou dobu plnění. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v 
souboru VZMR_spotrebak_alternativ_201903_seznam.xlsx, který tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. 

16. Pokud množství reklamací za 2 týdny překročí 3 %, je zadavatel oprávněn okamžitě odstoupit od 
smlouvy a ukončit dodávky od uchazeče. 

17. Uchazeč se zavazuje převzít odpovědnost za tiskárny používající jím dodaný spotřební materiál 
v tom smyslu, že pokud autorizované servisní středisko výrobce tiskáren označí použitý spotřební 
materiál za důvod poruchy, uhradí uchazeč plnou cenu opravy, včetně dopravy do servisního 
střediska, a to jak u tiskáren v záruční době, tak u tiskáren, které již nejsou v záruční době. 

18. Zadavatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy a ukončit dodávky od uchazeče v případě, 
že uchazeč neplní povinnosti uvedené v bodech 11-15 a 17 tohoto odstavce. 
 

Kupní cena 

U každé části veřejné zakázky bude uvedena jednotková cena za jednotlivé položky, celková cena za 
předpokládaný počet kusů jednotlivých položek a celková cena za celou část zakázky, a to jako cena 
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bez DPH, částka DPH a cena s DPH. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s plněním 
předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této Výzvy, zejména dopravné, balné, pojištění, celní a daňové 
poplatky, poplatky za elektroodpad, autorské poplatky a další náklady uchazeče. 

Podmínky pro změnu nabídkové ceny 

Nabídkové ceny mohou být změněny pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě budou ceny včetně DPH částečně 
či úplně sníženy nebo zvýšeny přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Navýšení ceny musí být projednáno s odběratelem minimálně s měsíčním předstihem. 

Vzorová kupní smlouva 

Obchodní podmínky uvedené v bodech 1. až 18. části 5. jsou zakotveny v přiložených vzorových 
kupních smlouvách, které slouží jako závazný vzor pro uchazečem předkládaný návrh kupní smlouvy. 
Kupní smlouva musí být jednostranně vypověditelná bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíce, 
která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. 

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy tak, aby mohla být v případě výhry dodavatele smlouva 
uzavřena v jím navrhované podobě. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele.  

 

6.  Další požadavky zadavatele 

V případě, že dodavatel bude plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, předloží 
v nabídce seznam poddodavatelů s uvedením identifikace poddodavatelů a určení částí veřejné 
zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit. 

V případě společné účasti dodavatelů požaduje zadavatel předložení dokladů, určujících, jaké bude 
rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky jednotlivých dodavatelů podávajících společnou 
nabídku. Takovým dokladem bude zejména smlouva mezi takovými dodavateli, nebo prohlášení 
všech jednotlivých dodavatelů podávajících společnou nabídku. 

7.  Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny po jednotlivých částech zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo hodnotit u 
dané nabídky pouze kompletně nabídnuté části, to znamená části, ve kterých byly nabídnuty všechny 
položky. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku po jednotlivých částech mezi více 
dodavatelů. 

Jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky v každé části veřejné zakázky je 
celková výše nabídkové ceny včetně DPH hodnocené části veřejné zakázky, která vznikne součtem 
cen jednotlivých poptávaných položek v předpokládaných objemech (dle přílohy č. 2 Seznamy 
poptávaného zboží, včetně předpokládaného počtu odebraných kusů).  

 

8.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro doručení nabídek 12. 4. 2019, 9:00 
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Adresa pro podání nabídek 
  

Fakultní nemocnice Plzeň 
Mgr. Matěj Novák 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

 

Nabídky se podávají písemně v listinné formě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, identifikací dodavatele a nápisem „NABÍDKA“ a „NEOTEVÍRAT“. 

Nabídky lze podat osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Osobně lze předat nabídku v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Místem osobního předání je 
Oddělení veřejných zakázek - kancelář č. 3-33A ve víceúčelovém objektu ve spodní části areálu 
zadavatele na výše uvedené adrese (GPS 49.7605564N, 13.3828283E). Nabídky přijímá paní 
Gabriela Mašková - Marešová. Osobní předání je vhodné předem ohlásit telefonicky na čísle +420 
377103663. 

Dodavatel může podat nabídku rovněž prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
(zejména doporučenou poštovní zásilkou), ovšem tak, aby i takto podaná nabídka byla doručena 
zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy 
považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Adresa včetně určené kontaktní osoby 
pro podání nabídky je uvedena výše. 

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, zaslané na jinou adresu nebo předané jiným 
osobám v rámci FN Plzeň nebudou považovány za podané a v průběhu nabídkového řízení se k nim 
nepřihlíží. 

9.  Podmínky stanovené zadavatelem pro zpracování nabídek 

Nabídka musí být podána v listinné formě a v českém jazyce. 

Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou 
jednat za dodavatele. 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude (včetně příloh) 
svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy a 
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly 
v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 a posledním listem 
nabídky bylo prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, v němž se 
uvede celkový počet všech listů v nabídce. 

Zadavatel žádá dodavatele o předložení nabídky vedle originálního vyhotovení i v kopii, případně 
skenu nabídky na CD. 

 

9.1. Obsah nabídky 

Nabídka uchazeče musí obsahovat následující oddělené části v uvedeném pořadí: 

1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ) 

2. Doklady a informace, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodů 4.1 až 4.3 

3. Cenová nabídka formou vyplněných souborů VZMR_spotrebak_original_201903_seznam.xlsx a 
VZMR_spotrebak_alternativ_201903_seznam.xlsx, včetně elektronické verze obou .xlsx souborů 
na CD 

4. Návrh kupní smlouvy pro každou část zakázky, do níž uchazeč podává nabídku, dle vzorových 
kupních smluv, které jsou přílohou této Výzvy, s vyplněnými žlutě označenými poli a podepsaný 
uchazečem. Do nabídky uchazeč vloží text smlouvy, který musí být podepsán oprávněnou 
osobou. 

5. Další doklady prokazující naplnění podmínek této Výzvy 
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9.2 Podmínky použití cizojazyčných dokumentů 

Nabídka účastníka a veškerý písemný styk i ústní komunikace účastníka se zadavatelem musí 
být v jazyce českém. Doklady předkládané v jiném než českém jazyce, musí být předloženy včetně 
překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě 
pochybnosti o správnosti překladu vyžádat si předložení úředně ověřeného překladu dokladu 
do českého jazyka.  

10.  Přílohy 

1. 2 Vzorové kupní smlouvy (VZMR_spotrebak_201903-cast1_smlouva_vzorova_final.doc a 
VZMR_spotrebak_201903-cast2_smlouva_vzorova_final.doc) 

2. Seznamy poptávaného zboží, včetně předpokládaného počtu odebraných kusů a u alternativních 
tonerových kazet i požadované výtěžnosti (VZMR_spotrebak_original_201903_seznam.xlsx a 
VZMR_spotrebak_alternativ_201903_seznam.xlsx) 

 
 

 


