Výzva k podání nabídek
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES – 3D tiskárna
(dále jen „veřejná zakázka“)

Výběrové řízení bylo uveřejněno na profilu zadavatele:
20.03.2020

Zadavatel:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Kontaktní osoba:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
00216208
Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Mgr. Eva Šitancová, manažer pr. CORE FACILITIES

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

Smluvní zastoupení zadavatele
1.1 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s tímto výběrovým řízením je
obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se
sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528,
ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „zástupce zadavatele“).
1.2 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno
oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je pověřen
prováděním úkonů v tomto výběrovém řízení.
Komunikace
1.3 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná
komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a
to zejména prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický
nástroj“).
1.4 Pro komunikaci se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického
nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html.

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny a čistící stanice pro Laboratoř
tiskových technologií Ústavu lékařské biofyziky na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci
Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, kalibrace, předvedení
funkcí, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních
podmínek dokumentace výběrového řízení.
2.2 Jedná se o 3D tiskárnu s maximálním tiskovým rozlišením a s maximální kvalitou tisku
plastových dílů. Součástí sestavy bude i čistící stanice s kapotovaným boxem a možností čištění
modelu pro finální podobu výtisku nutná i pro odstranění případného podpůrného materiálu. Pro
maximálně efektivní tisk musí umět 3D tiskárna tisk s dalším podpůrným typem materiálu/ů, který je
snadno odstranitelný (vodou, vzduchem, teplem apod.). Podpora pro atypické tvary modelu ze
stejného materiálu, jakým je tisknutý zadaný model, není akceptována. Požadované technologie tisku
budoucích složitých modelů jsou metody vícebodového vstřikování pomocí nanášení kapiček
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materiálu a následného vytvrzování (např. Material Jetting - Polyjet, MultiJet, Multi Jet Fusion,
ProJet).
2.3 Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení
kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES,
registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.
2.4 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách
(příloha dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha dokumentace
výběrového řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.5 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek:
Kód CPV:
30232100-5

Tiskárny a kresliče

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí:
901 100,- Kč bez DPH.
2.7 Zadavatel stanovuje nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny (s ohledem na způsob
spolufinancování veřejné zakázky a dostupné finanční prostředky zadavatele), přičemž nejvýše
přípustná hodnota nabídkové ceny je stanovena ve specifikaci předmětu plnění (příloha
dokumentace výběrového řízení). Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená
nesplnění podmínek výběrového řízení.
Financování veřejné zakázky
2.8 Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a ze státního rozpočtu České republiky (dále
jen „Operační program“).
Další podmínky
2.9 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny
v podmínkách výběrového řízení.

3.

Lhůta pro podání nabídek

3.1

Lhůta pro podání nabídek:

do 15.04.2020, do 10:30 hod.

3.2 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

Výzva k podání nabídek VŘ LFHKCF0028

Stránka 3 z 4

4.

Způsob podání nabídek

4.1

Nabídky se podávají pouze písemně v elektronické podobě.

4.2

Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje.

4.3

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

5.

Další informace

5.1 V souladu s § 31 zákona není zadavatel povinen veřejnou zakázku malého rozsahu zadat
v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je však povinen při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu dodržet zásady podle § 6 zákona. Pokud dokumentace výběrového řízení odkazuje na
ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně.
5.2

Práva a povinnosti v dokumentaci výběrového řízení neuvedené se dále řídí:
a) pravidly Operačního programu, a to zejména: Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část
(dostupné na webových stránkách Operačního programu dostupných na adrese:
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm),
b) Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 27/2016, ve znění pozdějších verzí (dostupné na
webových stránkách Univerzity Karlovy dostupných na adrese: https://www.cuni.cz/UK7630.html)
(dále jen „Pravidla pro výběrové řízení“).

5.3 Upravuje-li dokumentace výběrového řízení postup zadavatele ve výběrovém řízení odlišně od
Pravidel pro výběrové řízení, použijí se Pravidla pro výběrové řízení.

6.

Přílohy

6.1

Součástí výzvy k podání nabídek jsou následující přílohy:

Příloha č. 1

Dokumentace výběrového řízení

V Hradci Králové dne

______________________
Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
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