UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Č.j.: UKLFP/58986/2021

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 charakteristika zakázky
Název veřejné zakázky:

Nábytek 02-2021

Název DNS:

DNS pro standardizovaný nábytek 2017 až 2018

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Lhůta pro podání nabídek:

5. 3. 2021, 9.00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží
Příloha č. 2 - Návrh Kupní smlouvy

Přístup k zadávací
dokumentaci:

https://zakazky.cuni.cz/contract_display_4482.html

Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma/název:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČO:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zastoupená:

prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě čl. 50
odst. 1 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016

Kontaktní osoba:

Hana Kvasničková, tel.: +420 377 593 445, email:
Hana.Kvasnickova@lfp.cuni.cz
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Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku specifikovaného v Příloze č. 1 (Specifikace
zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
V případě, že specifikace uvedené v Příloze č. 1 obsahují přímý nebo nepřímý odkaz na konkrétní
výrobek, výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost.
V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.

Doba a místo realizace a dodání zakázky
Doba plnění:

do 60 dnů od účinnosti objednávky

Místo plnění:

Plzeň

Lhůta, způsob a forma podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 5. 3. 2021 do 9.00 hodin.
Způsob podání nabídek:
Nabídky musí být podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese https://zakazky.cuni.cz/contract_display_4482.html
Forma nabídek:
Nabídku bude tvořit Příloha č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy vyplněná v souladu s požadavky
zadavatele definovanými v části „Platební a obchodní podmínky“ této výzvy, případně další
dokumenty (například zmocnění).
Zadavatel upozorňuje, že není nutné vyplňovat Přílohu č. 2 této výzvy (Návrh Kupní smlouvy).
Nabídky mohou být podány v českém nebo slovenském jazyce.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva včetně jejích příloh.
V souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení
zadávací dokumentace. V souladu s ust. § 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 jsou obsaženy v návrhu Kupní smlouvy - viz Příloha č. 2.
Dodavatel pro zpracování nabídky použije Přílohu č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy, kterou vyplní na
vyznačených místech - jednotková cena bez DPH (míněno za každou požadovanou položku),
a následně bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Bude-li příloha podepsána
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zmocněncem, musí být součástí nabídky rovněž plná moc, která byla takové osobě pro tento případ
udělena.
Příloha č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy bude použita jako příloha č. 1 uzavřené Kupní smlouvy,
případně bude Příloha č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) tak, jak tvoří přílohu č. 2 této výzvy, přílohou
vystavené objednávky. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do příloh této výzvy za účelem
změn jejich obsahu, vyjma shora popsaných požadavků zadavatele o doplnění, jsou nepřípustné.
Dodavatel podáním nabídky prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami obsaženými
v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy).

Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, kterou je
v tomto případě nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění, tedy za všechny
požadované položky v požadovaném množství tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží)
této výzvy.
Nabídky dodavatelů budou seřazeny podle výše jejich nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH, přičemž
nejvýhodnější nabídkou bude nabídka dodavatele obsahující nejnižší nabídkovou cenu
V případě shody nejnižších nabídkových cen u dvou či více dodavatelů bude nejvýhodnější nabídka
zvolena losem.

Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Podmínky pro uzavření smluvního vztahu
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 ust. § 141 odst. 2 ZZVZ.
V Plzni dne: viz el. podpis

podepsal
prof. MUDr. Digitálně
prof. MUDr.
Jindřich Fínek Ph.D.
Jindřich
Datum: 2021.02.22
Fínek Ph.D. 14:04:58 +01'00'

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