Č.j.: UKLFP/410558/2021

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:

Laboratorní materiál a chemikálie 12-2021

Název DNS:

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Lhůta pro podání nabídek:

4. 10. 2021, 9.00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1 - specifikace zboží

Přístup k zadávací
dokumentaci:

https://zakazky.cuni.cz/contract_display_5112.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 na
základě plné moci ze dne 1. 2. 2018

Kontaktní osoba:

Hana Kvasničková, tel.: +420 377 593 445, e-mail:
hana.kvasnickova@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“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy.
Zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ.

Doba a místo realizace veřejné zakázky
Doba plnění:
Část 1 – 6 a 8 - 13:

do 2 měsíců od účinnosti objednávky

Část 7:

do 3 měsíců od účinnosti objednávky

Místo plnění:

Plzeň

Lhůta, způsob a forma podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 4. 10. 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_5112.html
Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, může dodavatel podat nabídku do jedné nebo do více částí
veřejné zakázky, přičemž nabídky se podávají do každé části zvlášť.
Forma nabídek:
Nabídku bude tvořit Příloha č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy vyplněná v souladu s požadavky
zadavatele definovanými níže, případně další dokumenty (například zmocnění).
Dodavatel pro zpracování nabídky použije příslušnou část Přílohy č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy,
kterou vyplní na vyznačených místech - jednotková cena v Kč bez DPH (míněno za každou
požadovanou položku) - a následně bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Bude-li příloha podepsána zmocněncem, musí být součástí nabídky rovněž plná moc, která byla
takové osobě pro tento případ udělena.
Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do Přílohy č. 1 této výzvy za účelem změn v jejím
obsahu, vyjma shora popsaných požadavků zadavatele o doplnění, jsou nepřípustné a můžou být
důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve veřejné zakázce.
Nabídky mohou být podány v českém nebo slovenském jazyce.

Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva včetně jejích příloh.
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Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Obdobně před uplynutím lhůty pro podání nabídek
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 podmínky
Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů
spojených s dodáním předmětu plnění a splněním všech povinností prodávajícího dle těchto
obchodních podmínek. Ke kupní ceně v Kč bez DPH bude připočteno DPH ve výši stanovené
aktuálním právním předpisem.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena v korunách českých na základě účetního a daňového dokladu faktury - doručeného kupujícímu do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí plnění kupujícím. Přílohou
faktury musí být kopie dokladu o předání a převzetí předmětu plnění.
Daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude
obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn ji
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu kupujícímu.
Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy na kupní cenu.
V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti popsané výše je
prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky
v Kč bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny.
Obchodní podmínky
Dodací lhůta je stanovena v části výzvy „Doba a místo realizace veřejné zakázky“ a počíná běžet od
účinnosti objednávky, tj. akceptací dotčené objednávky druhou smluvní stranou, případně jejím
uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Objednávka bude rovněž obsahovat podmínku, aby zboží bylo dodáno na konkrétní pracoviště
Lékařské fakulty v Plzni na území města Plzně a aby faktura případně obsahovala náležitosti
požadované poskytovatelem finančních prostředků.
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Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu plnění a kupující se
zavazuje předmět plnění převzít a uhradit sjednanou kupní cenu. Vlastnické právo k předmětu plnění
přechází na kupujícího okamžikem prokazatelného převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků.
Nebezpečí škody na předmětu plnění nese až do přechodu vlastnického práva na kupujícího
prodávající.
V případě prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží je kupující oprávněn uplatnit vůči
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny v Kč bez DPH příslušné části veřejné
zakázky za každý, byť i jen započatý, den prodlení.
Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti ze vzniklého smluvního vztahu
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních
podmínek nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
Prodávající bere na vědomí, že dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupit od smluvního vztahu lze pouze dle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) nebo pro podstatné porušení povinností druhou smluvní
stranou, přičemž za podstatné porušení se považuje:
a) je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60 dní
po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto
písemné upozornění kupující nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemného
upozornění;
b) jestliže prodávající nedodá byť i jen část plnění řádně a v dohodnutém termínu, kvalitě či
množství;
c) jestliže prodávající dodá plnění, které nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v jeho
nabídce podané do veřejné zakázky, na jejímž základě byl smluvní vztah uzavřen;
d) jestliže je prodávající v prodlení s nástupem k odstranění vady či uspokojení jiných nároků
kupujícího z vad;
e) jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
V případě odstoupení od objednávky nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody a zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti dotčené objednávky a ty závazky smluvních stran, které vzhledem ke své povaze mají trvat
i nadále nebo u kterých tak stanoví ObčZ.
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Vyšší moc
Za vyšší moc se považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé z dotčených stran dočasně či
trvale splnit závazek nebo jeho část, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být
smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné
péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením závazku.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný
či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní
katastrofy (např. povodně, požáry, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek
ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude dotčená strana
z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit
či podstatně omezit plnění smluvních povinností.
Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své závazky, je povinna o tom informovat
druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla
dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat
závazek nebo jeho část, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat
příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním závazku nebo jeho části.
Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění závazku nebo jeho části, je
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní
straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.
Za vyšší moc se nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci
dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním závazku
nebo jeho části, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana v souladu s obchodními podmínkami
této výzvy povinna překonat.
Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění části závazku vyšší moc a tato smluvní strana
splnila informační povinnosti vůči druhé smluvní straně dle odstavce výše, je oprávněna se domáhat
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci.
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k dotčené objednávce. Má-li
se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 2
měsíce oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci
není, právo od smlouvy odstoupit.
Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění závazku nebo jeho části vyšší moc a tato smluvní
strana splnila informační povinnost vůči druhé smluvní straně v souladu s výše uvedenými požadavky,
nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty
z prodlení.
Další obchodní podmínky
Uhrazením smluvních pokut dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok na náhradu škody,
a to ani na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu. Pro případ, že by byla smluvní pokuta
soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody
ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, přičemž smluvní pokuty dle
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těchto obchodních podmínek lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. Prodávající je rovněž
povinen odčinit kupujícímu nemajetkovou újmu způsobenou porušením svých povinností.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených se
právní vztahy řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Rozhodčí řízení je vyloučeno.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění, je povinna to bez
zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium pro každou část veřejné zakázky 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 příslušné
části Přílohy č. 1 (Specifikace zboží) této výzvy.
Nabídky dodavatelů budou v každé části veřejné zakázky 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 v některé části veřejné zakázky
bude nejvýhodnější nabídka zvolena losem.

Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

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.
Digitálně podepsal

V Plzni dne: viz el. podpis

prof. MUDr. prof. MUDr.
Jindřich Fínek
Jindřich
Ph.D.
2021.09.21
Fínek Ph.D. Datum:
09:37:53 +02'00'

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