Č.j.: UKLFP/333196/2019

Výzva k podání nabídky
v rámci dynamického nákupního systému
Zadavatel veřejné zakázky tímto v souladu s ustanoveními § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vyzývá dodavatele zařazené do dynamického
nákupního systému (dále jen „DNS“) k podání nabídky
Základní charakteristiky zakázky
Název veřejné zakázky:

Laboratorní materiál a chemikálie 07-2019

Název DNS:

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Postup podle:

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ust. § 141 ZZVZ

Lhůta pro podání nabídek:

9. 12. 2019, 9.00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží

Přístup k zadávací
dokumentaci:

https://zakazky.cuni.cz/dns_display_13.html
sekce Zakázky v DNS

Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma/název:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zastoupená:

prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě na
základě plné moci ze dne 1. 2. 2018

Kontaktní osoba:

Ondřej Škrabal, tel.: +420 377 593 486, email:
ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz
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Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků (dále jen
„zboží“). Konkrétní zboží, které je poptáváno, je specifikováno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) Výzvy
k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Podmínky dodávky budou stanoveny v objednávce.
Zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ:
• Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči - část 1
• Ochranné a bezpečnostní oděvy - část 2
• Spotřební materiál pro operační sály - část 3
• Nástroje, nářadí, stojany apod. I. - část 4
• Nástroje, nářadí, stojany apod. II. - část 5
• Nástroje, nářadí, stojany apod. III. - část 6
• Spotřební materiál (CT + injektor Ulrich) - část 7
• Spotřební materiál (chirurgický apod.) I. - část 8
• Spotřební materiál (chirurgický apod.) II. - část 9
• Spotřební materiál (laboratorní) I. - část 10
• Spotřební materiál (laboratorní) II. - část 11
• Spotřební materiál (laboratorní) III. - část 12
• Spotřební materiál (laboratorní) IV. - část 13
• Chemické výrobky I. - část 14
• Chemické výrobky II. - část 15

Doba a místo realizace a dodání zakázky
Plnění zakázky začne datem účinnosti objednávky, místem plnění zakázky je Plzeň.

Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v rámci zavedeného DNS.

Lhůta, způsob a forma podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 9. 12. 2019 do 9.00 hodin.
Nabídky doručené po tomto termínu budou z veřejné zakázky vyřazeny.
Způsob podání nabídek:
Nabídky musí být podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.cuni.cz/dns_display_13.html. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části
ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ, může dodavatel podat nabídku do jedné, nebo do více částí veřejné
zakázky, přičemž nabídky se podávají do každé části zvlášť.
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Forma nabídek:
Nabídku bude tvořit Specifikace zboží, viz Přílohu č. 1 (Specifikace zboží), vyplněná v souladu
s požadavky zadavatele definovanými v části „Platební a obchodní podmínky“ této výzvy, případně
další dokumenty (například zmocnění).

Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva včetně jejích příloh.
V souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.cuni.cz/dns_display_13.html. Na později podanou žádost nemusí brát zadavatel
zřetel. V souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ může zadavatel podat vysvětlení z vlastní vůle.

Způsobilost a kvalifikace a způsob jejich prokázání
Prokázání způsobilosti a kvalifikace není v rámci této veřejné zakázky požadováno.

Platební a obchodní podmínky
Platební a obchodní podmínky budou obsaženy v objednávce. Dodací lhůta je stanovena do 30 dnů
od účinnosti objednávky. Dále bude objednávka rovněž obsahovat podmínku, aby zboží bylo dodáno
na konkrétní pracoviště Lékařské fakulty v Plzni na území města Plzně a aby faktura obsahovala
náležitosti požadované poskytovatelem finančních prostředků, kterým je Řídící orgán Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil Specifikaci zboží, viz Přílohu č. 1
(Specifikace zboží), do které doplní údaje požadované zadavatelem.
Dodavatel vyplní ve Specifikaci zboží údaje, které jsou určeny k vyplnění - „Cena bez DPH (Kč)
jednotková (za balení)“, „Cena bez DPH (Kč) celková“ (za položku) a celková cena (za všechny položky
v příslušné části veřejné zakázky) - a takto vyplněnou specifikaci vrátí jako součást nabídky zadavateli,
přičemž budou vyplněny údaje pouze pro příslušnou část veřejné zakázky, do které je nabídka
podávána.
Zadavatel důrazně upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do Specifikace zboží za účelem změn v jejím
obsahu, krom shora popsaných požadavků zadavatele o doplnění, jsou nepřípustné. Pokud dodavatel
provede nepřípustný zásah do Specifikace zboží, může to být důvodem pro vyřazení nabídky
a vyloučení dodavatele z účasti ve veřejné zakázce.
Případ, kdy návrh Specifikace zboží nebude splňovat některý ze shora uvedených požadavků
zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele a může být důvodem pro vyřazení nabídky
a vyloučení dodavatele z účasti ve veřejné zakázce.
Specifikace musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li
specifikace podepsána zmocněncem, musí být v nabídce plná moc s ověřeným podpisem
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zmocnitele nebo osoby oprávněné jednat za zmocnitele, která byla takové osobě pro tento případ
udělena.
Nabídky mohou být podány v českém nebo slovenském jazyce.

Pravidla pro hodnocení nabídek veřejné zakázky
Zadavatel stanovil jako jediné (tedy s vahou 100 %) hodnotící kritérium nabídkovou cenu (zahrnující
veškeré náklady spojené s dodáním zboží na konkrétní pracoviště Lékařské fakulty v Plzni) v Kč bez
DPH za celý předmět plnění, tedy za všechny požadované položky v požadovaném množství tak, jak
bude uvedena ve Specifikaci zboží.
Nabídky budou v každé části veřejné zakázky hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH
sestaví zadavatel pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou bez DPH.
V případě shody nabídkových cen u dvou či více uchazečů bude nejvýhodnější nabídka zvolena losem.

Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ve smyslu § 102 ZZVZ.

Podmínky pro uzavření smlouvy
V souladu s ust. § 86 odst. 3 ZZVZ odešle zadavatel vybranému dodavateli výzvu k předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho základní a profesní způsobilosti a ekonomické
a technické kvalifikaci, a to těch, které nebyly předloženy v rámci podání žádosti o účast v DNS nebo
v rámci podání nabídky do veřejné zakázky.

Ostatní informace
Zadavatel při této veřejné zakázce nevyužívá možnost zkrácení lhůty pro podání nabídek v souladu
s § 141 odst. 2 ZZVZ.

V Plzni

Digitálně podepsal

prof. MUDr. prof. MUDr.
Jindřich Fínek
Jindřich
Ph.D.
2019.11.28
Fínek Ph.D. Datum:
09:59:14 +01'00'

...........................................................................
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty v Plzni
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