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 – Drobné laboratorní
přístroje a vybavení II
(dále jen „veřejná zakázka“)

Výběrové řízení bylo uveřejněno na profilu zadavatele:
02.10.2020

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 osoby:

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, manažerka projektu CORE FACILITIES
Mgr. Karolína Fischerová, specialista veřejných zakázek

Adresa profilu zadavatele:

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

Komunikace
Zadavatel komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem
a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“).
Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen
zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html.

2.

Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části:
Část 1 – Výrobník ledu
Část 2 – Dewarova nádoba
Část 3 – Dewarova nádoba s vozíkem
Část 4 – Tube rotator
Část 5 – Laboratorní odsávačka
Část 6 – Předvážky
Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele ve výběrovém
řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
Pokud dokumentace výběrového řízení nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení
dokumentace výběrového řízení pro každou část veřejné zakázky.
Pokud dokumentace výběrového řízení nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit
požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.
Předmět plnění veřejné zakázky
Část 1 – Výrobník ledu
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Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu výrobníku ledu pro Laboratoř
buněčných kultivací a genotoxicity Ústavu hygieny a preventivního lékařství, a dále podle ostatních
podmínek dokumentace výběrového řízení (dále jen „výrobník ledu“).
Část 2 – Dewarova nádoba
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu Dewarovy nádoby a 1 ks
přečerpávacího zařízení na LN2 pro Laboratoř buněčných kultivací a genotoxicity Ústavu hygieny a
preventivního lékařství, a dále podle ostatních podmínek dokumentace výběrového řízení (dále jen
„Dewarova nádoba“).
Část 3 – Dewarova nádoba s vozíkem
Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů Dewarovy nádoby, 1 ks
přečerpávacího zařízení na LN2 a 2 kusů manipulačních vozíků pro Ústav histologie a embryologie, a
dále podle ostatních podmínek dokumentace výběrového řízení (dále jen „Dewarova nádoba s
vozíkem“).
Část 4 – Tube rotator
Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů tube rotatoru pro Ústav
farmakologie, a dále podle ostatních podmínek dokumentace výběrového řízení (dále jen „tube
rotator“).
Část 5 – Laboratorní odsávačka
Předmětem plnění části 5 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorní odsávačky pro Ústav
lékařské biochemie, a dále podle ostatních podmínek dokumentace výběrového řízení (dále jen
„laboratorní odsávačka“).
Část 6 – Předvážky
Předmětem plnění části 6 veřejné zakázky je dodávka 1 kusu předvážek pro Ústav klinické
mikrobiologie, a dále podle ostatních podmínek dokumentace výběrového řízení (dále jen
„předvážky“).
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality
výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo
projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515;
Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních
podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ve
specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového
řízení).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí
177.400,00 Kč bez DPH.
Část 1 – Výrobník ledu
Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky činí 8.700,00 Kč bez DPH.
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Část 2 – Dewarova nádoba
Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky činí 29.350,00 Kč bez DPH.
Část 3 – Dewarova nádoba s vozíkem
Předpokládaná hodnota části 3 veřejné zakázky činí 77.050,00 Kč bez DPH.
Část 4 – Tube rotator
Předpokládaná hodnota části 4 veřejné zakázky činí 24.000,00 Kč bez DPH.
Část 5 – Laboratorní odsávačka
Předpokládaná hodnota části 5 veřejné zakázky činí 27.300,00 Kč bez DPH.
Část 6 – Předvážky
Předpokládaná hodnota části 6 veřejné zakázky činí 11.000,00 Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny pro příslušnou část veřejné
zakázky, resp. pro příslušné plnění (s ohledem na způsob spolufinancování veřejné zakázky a
dostupné finanční prostředky zadavatele), přičemž nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny pro
příslušnou část veřejné zakázky, resp. pro příslušné plnění je stanovena ve specifikaci předmětu
plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení). Překročení
nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění podmínek výběrového řízení příslušné
části veřejné zakázky.
Financování veřejné zakázky
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
Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny
v podmínkách výběrového řízení.

3.

Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 02.11.2020, do 09:00 hod.

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

4.

Způsob podání nabídek
Nabídky se podávají pouze písemně v elektronické podobě.
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Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje.
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

5.

Další informace

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.
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. 30/2020, ve znění pozdějších verzí (dostupné na
webových stránkách Univerzity Karlovy dostupných na adrese: https://www.cuni.cz/UK10608.html)
(dále jen „Pravidla pro výběrové řízení“).
Upravuje-li dokumentace výběrového řízení postup zadavatele ve výběrovém řízení odlišně od
Pravidel pro výběrové řízení, použijí se Pravidla pro výběrové řízení.

6.

Přílohy
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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