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

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, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), vyzývá dodavatele zařazené
do dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) k podání nabídky

Základní charakteristiky zakázky
Název veřejné zakázky:

Tiskařské služby 03-2017

Název DNS:

DNS pro tiskařské služby 2017 až 2018

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na služby

Postup podle:

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

Lhůta pro podání nabídek:

22. 5. 2017, 08.00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výroční zpráva o činnosti 2015
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o poskytování služeb

Přístup k zadávací
dokumentaci:

https://zakazky.cuni.cz/dns_display_5.html
sekce Veřejné 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. Borisem Kreuzbergem, CSc., děkanem fakulty, na základě
čl. 50 odst. 1 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016

Kontaktní osoba:

Jaroslav Pojar, tel.: +420 377 593 445, email: Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz
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Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je tisk výroční zprávy o činnosti Lékařské fakulty v Plzni za rok 2016
za podmínek uvedených v Příloze č. 2 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy podle
podkladu, který bude tvořit Přílohu č. 1 (Tisková data) Smlouvy o poskytování služeb.
Zadavatel tímto výslovně upozorňuje, že Příloha č. 1 (Tisková data) Smlouvy o poskytování služeb
bude odlišná od Přílohy č. 1 (Výroční zpráva o činnosti 2015) této výzvy, přičemž Výroční zpráva
o činnosti za rok 2016 bude obdobou Výroční zprávy za rok 2015 z hlediska množství textu, tabulek,
fotografií, barevnosti apod. Přílohu č. 1 (Tisková data) Smlouvy o poskytování služeb dodá zadavatel
po jejím schválení příslušnými orgány Lékařské fakulty v Plzni, nejpozději pak 15. 6. 2017.

Doba a místo realizace a dodání zakázky
Plnění zakázky začne datem účinnosti Smlouvy o poskytování služeb, místem plnění zakázky je Plzeň.
Krajním termínem dodání je 26. 6. 2017.

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

Lhůta, způsob a forma podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 22. 5. 2017 do 08.00 hodin.
Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.
Způsob podání nabídek:
Nabídky musí být podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.cuni.cz/profile_display_10.html.
Forma nabídek:
Nabídku bude tvořit Návrh Smlouvy o poskytování služeb, viz Přílohu č. 2 (Návrh Smlouvy
o poskytování služeb), vyplněný 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 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_10.html. Na později podanou žádost nemusí brát zadavatel
zřetel. V souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ může zadavatel podat vysvětlení z vlastní vůle.
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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 Smlouvy o poskytování služeb - viz Přílohu č. 2
(Návrh Smlouvy o poskytování služeb).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil výše uvedený návrh Smlouvy
o poskytování služeb; ten musí být doplněn o požadavky zadavatele.
Dodavatel vyplní v textu návrhu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, tentýž návrh smlouvy
vrátí jako součást nabídky zadavateli. Jako příloha č. 1 (Tisková data) Smlouvy o poskytování služeb
bude pro účely nabídky použita Příloha č. 1 (Výroční zpráva o činnosti 2015) této zadávací
dokumentace.
Zadavatel důrazně upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do návrhu Smlouvy o poskytování služeb Příloha č. 2 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) - a její přílohy - Příloha č. 1 (Výroční zpráva
o činnosti 2015) - za účelem změn v jejím obsahu, krom shora popsaných požadavků zadavatele
o doplnění, jsou nepřípustné.
Případ, kdy návrh Smlouvy o poskytování služeb nebude splňovat některý ze shora uvedených
požadavků zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele a může být důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li návrh
smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné
moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena.
Nabídky mohou být podány v českém nebo slovenském jazyce.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil jako jediné (tedy s vahou 100 %) hodnotící kritérium nabídkovou cenu v Kč bez
DPH za celý předmět plnění, tedy za všechny požadované položky v požadovaném množství tak, jak
bude uvedena v čl. V. odst. 5.1 návrhu Smlouvy o poskytování služeb.
Nabídky budou 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.

Podmínky pro uzavření smlouvy
V souladu s ust. § 122 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, pokud je již zadavatel nemá k dispozici
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• informací a dokladů podle § 104 odst. 2 ZZVZ, je-li vybraný dodavatel právnickou osobou; jedná se
o následující informace a doklady:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
2. seznam akcionářů
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

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

V Plzni dne 10. května 2017

MUDr.
Boris
Kreuzberg

Digitálně podepsal MUDr. Boris
Kreuzberg
DN: c=CZ, cn=MUDr. Boris
Kreuzberg, o=Univerzita Karlova v
Praze - Lékařská fakulta v Plzni,
title=Děkan, givenName=Boris,
sn=Kreuzberg, serialNumber=ICA 10214247
Datum: 2017.05.10 08:58:53
+02'00'

...........................................................................
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan Lékařské fakulty v Plzni
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