PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Identifikace veřejné zakázky
Název: Poskytování poštovních služeb
Druh veřejné zakázky: služby

Identifikační údaje zadavatele
Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky popsaný níže rozhodl využít
možnosti předběžných tržních konzultací ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Konzultace budou probíhat distanční formou, a to e-mailem. Předmětem
těchto konzultací je nastavení zadávacích podmínek v rámci přípravy zadávací dokumentace
k níže popsané veřejné zakázce.

Zamýšlený předmět a rozsah veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb pro rektorát Masarykovy
univerzity po dobu 4 let.
Masarykova univerzita je veřejná vysoká škola, která je orgánem veřejné moci. Masarykova
univerzita v rámci výkonu své působnosti nejvíce doručuje studentům, vzdělávacím a
vědeckým institucím, jiným orgánům veřejné moci. Masarykova univerzita používá s ohledem
na legislativní požadavky různé způsoby doručení a doručuje do celého světa.
Zájemce o poskytování poštovních služeb na Masarykově univerzitě musí být schopen zajistit
doručování ve smyslu zákona Správní řád č. 500/2004 Sb., § 19 až § 24, a to nejen na území
České republiky, ale i do celého světa (s přihlédnutím ke zvláštnostem v jednotlivých zemích).
Zájemce musí disponovat na území České republiky sítí poboček, která zajistí včasné doručení
zásilek, v případě nedoručení zásilky pak její uložení, s možností jejího následného vyzvednutí
v dobu obvyklou. Zájemce musí být schopen provést reklamační řízení při nedoručení zásilky,
a to jak v České republice, tak v zahraničí.
Zájemce musí být schopen zajistit propojení svého systému pro evidenci zásilek
s elektronickým systémem spisové služby Masarykovy univerzity, musí být schopen
poskytnout technologický nástroj pro vyplácení zásilek (např. frankovací stroj, váhu apod.),
dálkový přenos dat o jednotlivých zásilkách. Musí být schopen zajistit svoz odesílaných zásilek
a zároveň dodání doručených zásilek.

Předpokládaný rozsah zakázky za dobu 1 roku

Uveďte v následujících tabulkách ANO/NE, zda jste schopni danou službu poskytnout:

Tuzemská zásilky
Typ zásilky

Předpokládaný počet
ks za rok

Obyčejné psaní standard (maximální rozměry 23,1
× 16,4 × 0,5 cm, hmotnost do 50 g)

7500

Obyčejné psaní

2200

Doporučené psaní standard (maximální rozměry
23,1 × 16,4 × 0,5 cm, hmotnost do 50 g)

3100

Doporučené psaní

1200

Slepecká zásilka

30

Slepecká zásilka doporučeně

20

Cenná psaní

5

Expresní přeprava

15

Doplňkové služby
Typ služby

Předpokládaný počet
za rok

Dodejka

3000

Danou
službu
poskytuji
ANO/NE

Danou
službu
poskytuji
ANO/NE

Dodání do vlastních rukou

2800

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

500/100

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní
zásilky (na 10 dní)

2900

Zahraniční zásilky
Typ zásilky

Předpokládaný počet
za rok

Obyčejné psaní EU

1100

Obyčejné psaní Svět

300

Doporučené psaní EU

700

Doporučené psaní Svět

100

Slepecká zásilka EU

10

Expresní přeprava EU

15

Expresní přeprava Svět

10

Doplňkové služby
Typ služby

Předpokládaný počet
za rok

Dodejka

500

Dodání do vlastních rukou

200

Danou
službu
poskytuji
ANO/NE

Danou
službu
poskytuji
ANO/NE

Doplňující otázky (prosíme o zodpovězení násl. otázek)

1. Jste schopni zajistit doručování ve smyslu zákona Správní řád č. 500/2004 Sb., § 19 až §
24?
2. Jaký technologický prostředek (pokud nějaký) používáte k vyplácení zásilky?
3. Případně je možné využít pro plnění zakázky fr. stroj v majetku MU (Pitney Bowes)?
4. Jakým způsobem jsou Vám předávána data o odeslaných zásilkách? (např. podací arch
atd.)
5. Je možné propojení se systémem spisové služby MU, máte popsané rozhraní k Vašemu
systému?

6. Kolik poboček máte k dispozici na území České republiky pro doručování?
7. Jaký typ obálek je možné použít – je možné použít běžně dostupné typy (např. SEVT) nebo
máte vlastní typy?
8. Jste schopní vracet nedoručitelné zásilky, pokud ano, v jaké době?
9. Jakou odhadujete předpokládanou hodnotu zakázky při plnění dle rozsahu uvedených
služeb výše za dobu 1 roku?
Odpovědi na výše uvedené otázky prosím posílejte na e-mail kopova@rect.muni.cz nejpozději
do 25. 11. 2019 do 12:00 hod. Pokud z nějakého důvodu nechcete odpovídat na všechny
otázky, prosíme o zodpovězení alespoň některých z nich. Děkujeme za Vaši součinnost.
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Manažer veřejných zakázek
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