VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA
ZAJIŠTĚNÍ VÝPLATNÍCH STROJŮ PRO STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
ZADAVATEL:
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
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Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
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Internetová adresa profilu
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ID Datové schránky:

https://zakazky.spucr.cz/vz00040095

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 356900/2022 / SZ SPU 356900/2022
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Státní pozemkový úřad tímto vyzývá potenciální dodavatele k účasti na předběžné tržní
konzultaci (dále také „PTK“), která se bude konat v průběhu měsíce října.
Místo konání: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: l.lauranova@spucr.cz
Termín registrace: do 14. 10. 2022
Každý zaregistrovaný dodavatel obdrží pozvánku na konkrétní den a hodinu, a to po
předchozí domluvě.
V registraci zájemci uvedou:
1) název a IČO dodavatele
2) jména osob, které se budou PTK účastnit (lze dodatečně změnit či upřesnit)
3) do předmětu e-mailu uvedou „PTK – Výplatní stroje“.
1. ÚVOD
Česká republika – Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“) připravuje zadávací řízení
na veřejnou zakázku na dodávku/pronájem výplatních strojů pro potřeby organizačních útvarů
(podatelna ústředí SPÚ, dále jen „OÚ“) a organizačních jednotek (krajská pracoviště
a pobočky, dále jen „OJ“).
Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních
a objektivních informací o možnostech daného trhu.
Cílem PTK je připravit zadávací podmínky vč. řádného definování a ověření specifikace
předmětu plnění, tak aby nejlépe vyhovoval potřebám zadavatele a současně možnostem trhu;
prověřit si u dodavatelů eventuality řešení požadavků zadavatele na funkcionality předmětu
plnění, získat zpětnou vazbu daného řešení či existenci jiných možností.
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Aktivní účast v PTK nemá vliv na následnou účast v zadávacím řízení. PTK nesmí narušit
hospodářskou soutěž a nesmí vést k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady
transparentnosti postupu zadavatele. Průběh a výsledek PTK bude zaznamenán v samostatné
zprávě, která bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. CÍL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Cílem veřejné zakázky je
1) zajištění dodávky/pronájmu 75 ks výplatních strojů včetně poštovních vah;
2) zajištění kompletní technické péče výplatních strojů;
3) zajištění spotřebního materiálu do výplatních strojů;
4) zajištění kreditování.
3. FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účast na PTK je otevřená. Účastnit se jí mohou všichni potenciální zájemci o předmětnou
veřejnou zakázku (dále jen „dodavatelé“). V rámci zvýšení informovanosti o zahájení PTK
zadavatel současně adresně oslovil několik konkrétních dodavatelů (viz bod 4).
PTK bude probíhat formou individuálních pohovorů, z jednání bude pořizován audiozáznam,
který bude sloužit pouze pro potřeby zadavatele. Výsledek PTK bude shrnut v zápisu, který
bude uveřejněn na profilu zadavatele SPÚ.
V rámci PTK bude zadavatel s dodavateli konzultovat zejména dodávku/ pronájem výplatních
strojů pro veškeré OÚ a OJ SPÚ, a to včetně kompletní technické péče výplatních strojů.
V rámci PTK bude zadavatel s dodavateli konzultovat zejména návrhy na dodávku/pronájem
výplatních strojů včetně komplexní technické péče, navržený způsob hodnocení,
předpokládanou hodnotu apod.
4. OSLOVENÍ DODAVATELÉ
Zadavatel dopisem ze dne 29. 9. 2022 adresně upozornil na zahájení PTK níže uvedené
dodavatele:
1)
2)
3)
4)
5)

Xertec, a. s., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 – Braník
IČO: 27399508, e-mail: xertec@xertec.cz
SpeedCard, s. r. o., Dářská 265/3, 198 00 Praha 9
IČO: 27912353, e-mail: pb-obchod@speedcard.cz
EVROFIN Int. spol. s r.o., Sienkiewiczova 2072/2, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 49098934, e-mail: praha@evrofin.eu
Albacon Systems, a. s., Chlumova 313/6, 130 00 Praha 3
IČO: 01465279, e-mail: albacon@albacon.cz
Franco-Post CZ, s. r. o., Čapkova 244/14, 140 00 Praha 4
IČO: 60489677, e-mail: francotyp@seznam.cz

5. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
SPÚ je správním úřadem s celostátní působností. V tuto chvíli s výjimkou 2 pracovišť jsou na
každém OÚ a OJ umístěny provozuschopné výplatní stroje, které jsou zasmluvněny
pozáručním servisem. Každý výplatní stroje je samozřejmě přihlášen do poštovního provozu
a pravidelně obsluhován.
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6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
 Název zadavatele: Česká republika – Státní pozemkový úřad
 Právní forma: Služební úřad v rámci organizační složky státu MZe ČR
 Počet krajských pracovišť: 13
 Počet poboček: 64
 Počet odeslaných zásilek za rok 2021: cca 248 686 ks
 Počet odeslaných zásilek za rok 2022: cca 250 144 ks
 Průměrný počet odeslaných zásilek v letech 2021–2022: cca 249 415 ks
7. TECHNICKÝ POPIS POŽADOVANÉHO STAVU VÝPLATNÍCH STROJŮ
 rozměry obálek:

C6 – C4

 rychlost frankování

alespoň 2 800 obálek/hodinu

 technologie tisku

tisková technologie vylučující zaschnutí tiskového mechanismu
InkJet – červená fluorescenční barva

 tloušťka obálek

min. 6 mm

8. DALŠÍ VLASTNOSTI POŽADOVANÉHO STAVU VÝPLATNÍCH STROJŮ
 automatická změna data, automatické nastavení data a času;
 sledování výše kreditu a upozornění na nízkou hodnotu kreditu;
 upozornění na vysokou hodnotu výplatného;
 možnost frankování na etikety (samolepicí štítky);
 české menu; manuál v českém jazyce;
 sledování nákladů dle středisek (alespoň 3 nákladová střediska), nastavení souběžně
více reklamních/adresních štočků z důvodu využití výplatního stroje souběžně s několika
OJ SPÚ a dále možnost vytisknout stav těchto počítadel na kartu;
 automatické nastavení poštovních tarifů, možnost nastavení výpočtu poštovních tarifů
i bez propojení s poštovní váhou;
 vybavení on-line připojené poštovní váhy s min. váživostí 5 kg s funkcí odvažování ze
stohu;
 možnost provedení uživatelské změny hodnot poštovného bez nutné přítomnosti
servisního technika či připojení výplatního stroje k externímu zařízení;
9. POŽADAVKY NA SERVISNÍ SLUŽBY
 provádění servisu v místě, kde je výplatní stroj umístěn a používán;
 1x ročně profylaktická prohlídka (kontrola, čištění, seřízení) dle požadavků České pošty,
s. p., včetně provedení zápisu o prohlídce;
 poskytování telefonické podpory.
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10.TÉMATA NA PTK
V rámci PTK bychom chtěli potenciálním dodavatelům nabídnout možnost vyjádřit se k níže
uvedeným tématům a otázkám:
a) Dodávka výplatních strojů do užívání
Budete schopni zajistit naráz dodávku veškerých výplatních strojů včetně poštovních vah
v požadovaném množství 75 ks a v souladu s našimi technickými požadavky a vlastnostmi?
V případě nesouladu s našimi požadavky, prosíme o předložení adekvátního řešení.
b) Cenová nabídka za dodání výplatních strojů do užívání
Prosíme o stanovení předpokládané hodnoty cenové nabídky za 1 ks výplatního stroje
včetně poštovní váhy a dále taktéž stanovení předpokládané hodnoty souhrnně za 75 ks
výplatních strojů včetně poštovních vah. Dále žádáme o uvedení veškerých dodávek/služeb
(balné, doprava, datumové a reklamní štočky, spotřební materiál, instalace, zprovoznění,
zaškolení obsluhy atd.), které budou v této předpokládané hodnotě zahrnuty. Rovněž
vyčíslete náklady služeb/dodávek, které v předpokládané hodnotě zahrnuty nebudou.
c) Obsah poskytovaných služeb v rámci dodání výplatních strojů
Uveďte veškeré služby a dodávky (výměna reklamního či datumového štočku, nasazení
nových poštovních tarifů v případě změny cen ze strany České pošty, s. p., atd.), které
budou po prvotním nasazení výplatních strojů a poštovních vah uvedeny do provozu. Které
služby či dodávky jsou účtovány zvlášť a v jaké přepokládané hodnotě.
d) Pronájem výplatních strojů
Budete schopni zajistit naráz pronájem výplatních strojů a poštovních vah v požadovaném
množství 75 ks a v souladu s našimi technickými požadavky a vlastnostmi? V případě
nesouladu s našimi požadavky, prosíme o předložení adekvátního řešení.
e) Cenová nabídka za pronájem výplatních strojů
Prosíme o stanovení předpokládané hodnoty cenové nabídky za pronájem 1 ks výplatního
stroje včetně poštovní váhy a dále taktéž stanovení předpokládané hodnoty souhrnně za
75 ks výplatních strojů včetně poštovních vah. Dále žádáme o uvedení veškerých
dodávek/služeb (balné, doprava, datumové a reklamní štočky, spotřební materiál, instalace,
zprovoznění, zaškolení obsluhy atd.), které budou v této předpokládané hodnotě zahrnuty.
Rovněž vyčíslete náklady služeb/dodávek, které v předpokládané hodně zahrnuty
nebudou. Je rozdílná cena při předpokladu nabytí vlastnického práva k majetku nájemcem
po uplynutí doby pronájmu vůči možnosti, že stroje zůstanou i po ukončení nájemního
vztahu majetkem pronajímatele?
f) Obsah poskytovaných služeb v rámci pronájmu výplatních strojů
Uveďte veškeré služby a dodávky (výměna reklamního či datumového štočku, nasazení
nových poštovních tarifů v případě změny cen ze strany České pošty, s. p.), které budou
po prvotním nasazení pronajatých výplatních strojů a poštovních vah uvedeny do provozu.
Které služby či dodávky jsou účtovány zvlášť a v jaké přepokládané hodnotě.
g) Nacenění dalších nákladů
Uveďte další náklady na dodávku či pronájem výplatních strojů a poštovních vah, které
nebyly ve výše položených otázkách uvedeny, prosíme o stanovení jejich předpokládané
hodnoty a určení potřeby dané věci.
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h) Zavedení výplatních strojů do provozu
Jste schopni, ať už v případě dodávky výplatního stroje do užívání či v případě pronájmu
organizačně nasadit na jednotlivé OÚ a OJ výplatní stroje a v jakém časovém úseku?
i) Životnost výplatních strojů a poštovních vah
Po jak dlouhou dobu jste schopni garantovat bezproblémovou životnost výplatních strojů
a poštovních vah? Kdy bude potřeba jejich případná obměna, resp. jaká je optimální doba
smluvního pronájmu?
j) Kreditování
Máte možnost zajistit způsob kreditování off-line, tedy bez připojení do sítě LAN a ani
k počítačům? Jste schopni zajisti kreditování dodávkou GSM modulu, případně navrhnout
jiné off-line řešení?
k) Služby kreditovacího střediska
Prosíme o uvedení předpokládané ceny za 1 stažení kreditu do výplatního stroje.
l) Zajištění servisních služeb
Popište, jakým způsobem fungují servisní služby:
- Do kdy od nahlášení závady je schopen přijet na místo servisního zásahu technik?
- Od kdy do kdy je poskytována telefonická podpora?
- Jak jsou dodávány náhradní díly, jsou náhradní díly vždy nové nebo i repasované?
- V jakém časovém období jste schopni zajistit roční profylaktické prohlídky na všech OÚ
a OJ SPÚ?
m) Poštovní licence
Jste schopni doložit originál, či úředně ověřenou kopii potvrzení, že jste držitelem poštovní
licence? Zadavatel si bude na tomto požadavku trvat.
n) Jak vnímáte službu Hybridní konverzní pošta od České pošty, s.p.?
o) Je pro Vás zajímavá nabídka odprodeje stávajících výplatních strojů?
Diskuse nad konkrétními tématy bude vedena v rámci osobního rozhovoru s každým
účastníkem PTK samostatně.
Do té doby uvítáme Vaši zpětnou vazbu k uvedeným tématům, případně zaslání nových
podnětů nebo otázek, které by bylo vhodné projednat v rámci PTK. Návrhy je možné
zasílat na níže uvedenou adresu, a to i v případě, že se dodavatel PTK účastnit nebude.
Vaše případné podněty, návrhy či okruhy k jednání nám, prosím, posílejte do 14. 10. 2022
na e-mailovou adresu l.lauranova@spucr.cz, do předmětu e-mailu uveďte:
„PTK – Výplatní stroje“.
Případné další informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou
uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.spucr.cz/vz00040095
a budou o nich informováni všichni dodavatelé, kteří projeví zájem účastnit se PTK.
V Praze dne 29. 9. 2022
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
v z. Ing. Lenka Tůmová
ředitelka Odboru ekonomického
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