VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (DÁLE JEN „VÝZVA“) K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY DLE § 6 A § 27 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN
„ZZVZ“)
Z A D A V A T E L:
Univerzita Karlova
se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, Praha 1, PSČ: 116 36
součást 1. lékařská fakulta
Kateřinská 1660/32, Nové Město, Praha 2, PSČ: 121 08
VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY
A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
1. NÁZEV A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Název veřejné zakázky:
Druh a režim veřejné zakázky:
Adresa veřejné zakázky:

UK 1.LF – Dodávky drogistického zboží, úklidových a
čisticích prostředků realizované
prostřednictvím náhradního plnění - 3. opakování
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – otevřená
výzva
https://zakazky.cuni.cz/vz00005522

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Týká se součásti:

1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08
Praha 2

IČO, DIČ:

00216208, CZ00216208

Osoba oprávněná zastupovat
veřejného zadavatele (dále jen
zadavatel):

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

Kontaktní osoba zadavatele pro
účely zadávacího řízení:
Elektronická adresa profilu/el.
nástroje zadavatele:

Ing. Jitka Jankolová, Oddělení veřejných zakázek,
e-mail: jitka.jankolova@lf1.cuni.cz
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html
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3.

VYHRAZENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO DODAVATELE ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Analogicky dle ustanovení § 38 ZZVZ může být účastníkem zadávacího řízení (dále také jen
„účastník“ či „dodavatel“) pouze dodavatel, který splňuje obě následující podmínky:
- dodavatel zaměstnává na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti
alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců ( § 78
odst. 1 z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- s dodavatelem Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce ve smyslu § 78 odst. 2 a násl. z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "dohoda o uznání zaměstnavatele").
Skutečnost, že v rámci dodavatele je na chráněných pracovních místech zaměstnáno alespoň 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, musí být uvedena v nabídce
dodavatele společně s potvrzením Úřadu práce České republiky. Dodavatel v nabídce doloží čestné
prohlášení (originál) o této skutečnosti a o tom, že je schopen zajistit 100% plnění veřejné
zakázky formou plnění, které odpovídá požadavkům na tzv. náhradní plnění ve smyslu ust. §
81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (vzor
čestného prohlášení je součástí Formuláře nabídky – přílohy č. 3 této výzvy), a rovněž v nabídce
doloží potvrzení Úřadu práce ČR, že je dodavatel zaměstnavatelem, se kterým byla uzavřena
dohoda o uznání zaměstnavatele (postačuje prostá kopie). Rozhodným je průměrný přepočtený
počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí předcházející zahájení zadávacího řízení. Zadávací řízení
k této veřejné zakázce je zahájeno uveřejněním této výzvy na profilu zadavatele.
Dohoda o uznání zaměstnavatele musí být účinná v době podání nabídky a dále po celou dobu
realizace veřejné zakázky (tj. po celou dobu účinnosti kupní smlouvy).
Analogicky v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 ZZVZ je vyloučena možnost prokazovat splnění
výše uvedené podmínky prostřednictvím jiných osob. Při společné účasti v zadávacím řízení
prokazuje splnění této podmínky každý účastník zadávacího řízení samostatně.
4.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1 Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále jen veřejná zakázka) zadávaná zadavatelem
v souladu s ustanovením § 27 a § 31 ZZVZ postupem mimo režim ZZVZ, při respektování § 6
ZZVZ.
Zadávací řízení k této veřejné zakázce není zadávacím řízením ve smyslu § 3 ZZVZ, přestože tento
pojem zadavatel používá v písemných dokumentech zpracovávaných k této veřejné zakázce.
4.2 Věcný rozsah
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistického zboží, úklidových a
čisticích prostředků (dále také jen „zboží“) pro potřeby zadavatele tzn. 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy včetně dopravy do míst plnění dle konkrétních požadavků (objednávek)
zadavatele (kupujícího) v průběhu účinnosti kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) a v souladu
se smlouvou.
Podrobná specifikace požadovaného zboží je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy (Specifikace položek
předmětu plnění) a dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení (dále také jen
„účastník“ nebo „dodavatel“), je povinen dodržet veškeré technické podmínky stanovené v této
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příloze. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami uvedenými v této
příloze povede k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Při realizaci předmětné veřejné zakázky a plnění smlouvy bude vybraný dodavatel povinen v plném
rozsahu dodržovat zadávací podmínky této veřejné zakázky a současně i nabídku, kterou podal do
zadávacího řízení k této veřejné zakázce oznámeného zadavatelem.
Zadávacími podmínkami se rozumí tato výzva včetně jejích příloh, příp. vysvětlení, změna či
doplnění zadávacích podmínek poskytnuté dodavatelem analogicky dle § 98 a § 99 ZZVZ.
4.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
kód CPV:

39830000-9 Čistící prostředky
33771000-5 Hygienické papírové výrobky
39525800-6 Úklidové hadry
39224320-7 Mycí houby
39224330-0 Vědra
39812400-1 Prostředky na zametání
33711000-7 Parfémy a toaletní potřeby
19640000-4 Odpadní pytle a sáčky z polymerů etylenu
39831600-2 Čisticí prostředky pro WC
39832000-3 Prostředky na mytí nádobí
39833000-0 Prostředky proti prachu
39831300-9 Čisticí prostředky na podlahy
39831000-6 Prací prostředky
39811100-1 Osvěžovače vzduchu
39800000-0 Čisticí a lešticí výrobky
39813000-4 Čisticí pasty a prášky
39224300-1 Kartáčnické výrobky pro úklid domácností
39224310-4 Štětky na čištění záchodu
39224340-3 Nádoby na odpadky
39224350-6 Lopatky na smetí
39221260-7 Odpadkové koše
33761000-2 Toaletní papír
33763000-6 Papírové ruční utěrky
33741000-6 Prostředky péče o ruce
33741100-7 Čisticí prostředky na ruce
33711900-6 Mýdlo

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že modelové roční objemy zboží uvedené v Příloze č. 1 výzvy
byly stanoveny pouze pro účely hodnocení nabídek a mohou se od skutečného odběru lišit.
V případě, že bude v průběhu plnění veřejné zakázky vyčerpán u určité položky zboží roční objem
uvedený v Příloze č. 1 této výzvy, neznamená to, že položka nemůže být dále objednávána.
Zadavatel také není povinen objednávat všechny druhy zboží ( resp. každý druh zboží) uvedené
v Příloze č. 1 této výzvy.
Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek,
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané
charakteristiky a účastník je oprávněn nabídnout i jiné rovnocenné plnění.
Pokud však zadavatel požaduje u některých položek konkrétní parametry či balení, je nutné
tyto podmínky dodržet. Jejich splnění musí v plném rozsahu vyplývat buď z popisu zboží
v Příloze č. 1 nebo příp. z popisu uvedeného v katalogu zboží, který účastník předloží
v nabídce (účastník v tom případě uvede v Příloze č. 1 ve sloupci „F“ odkaz na str. katalogu)
či z popisu zboží na webových stránkách účastníka.
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4.4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.950.000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 19 ZZVZ.
4.5

Doba plnění veřejné zakázky

Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců ode dne
její účinnosti. Smlouva nabyde účinnosti po jejím zveřejnění v Registru smluv podle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4.6

Místo plnění předmětu veřejné zakázky

Místem plnění (dodání) veřejné zakázky je dvůr Purkyňova ústavu (Albertov 2048/4), vjezd Hlavova
ul. 1, Praha 2.
Místem dodání zboží může být i jiné pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvedené
v každé dílčí výzvě (objednávce) zadavatele (https://www.lf1.cuni.cz/kontakty).
4.7

Obchodní podmínky

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem,
na jejímž základě budou probíhat dodávky zboží uvedeného v Příloze č. 1 této výzvy. Dodávky
zboží požadovaného druhu a v požadovaném množství budou uskutečňovány po dobu účinnosti
smlouvy jednotlivými objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele.
Součástí zadávacích podmínek je předloha smlouvy, která upravuje předmět veřejné zakázky a
veškeré obchodní podmínky včetně dodacích, platebních a dalších smluvních podmínek.
Předloha smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní
podmínky, které jsou v ní uvedeny, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.
Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy součástí nabídky účastníka. Podepsaný návrh
smlouvy odpovídající předloze smlouvy s doplněnými údaji na vyznačených místech musí předložit
až vybraný dodavatel. Předloha smlouvy uvedená v Příloze č. 2 této výzvy je pro dodavatele
závazná a podáním nabídky ji účastník akceptuje.
V případě, že účastník učiní návrh smlouvy součástí nabídky, může předlohu smlouvy doplnit jen
na vyznačených místech – jiné změny nejsou přípustné.
5. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bez DPH
a včetně DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady
uvedené ve věcném rozsahu předmětu zakázky a nezbytné pro splnění závazku dodavatele (zejména
náklady na dodávky zboží, jeho dopravu, přiměřený zisk dodavatele, pojištění apod.) Do ceny budou
započteny také veškerá rizika, zisky a finanční vlivy (včetně inflace) po celou dobu realizace
zakázky.
Za účelem stanovení nabídkové ceny účastník vyplní Přílohu č. 1 této výzvy (Specifikace položek
předmětu plnění). Tento dokument, který účastník předloží jakou součást nabídky, se stane přílohou
smlouvy v případě, že se účastník stane vybraným dodavatelem. Účastník je povinen vyplnit
všechny požadované údaje v této příloze a odpovídá za správnost všech matematických
postupů a operací použitých při výpočtu nabídkové ceny.
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Účastník v tabulce vyplní dle pokynů uvedených v Příloze č. 1 výzvy buňky následujících
sloupců:
- Sloupec „F“ - Obchodní název a specifikaci zboží (nabízené zboží musí odpovídat
požadované specifikaci),
- Sloupec „G“ - Katalogové číslo pro objednávky, pokud existuje
- Sloupec „H“ - Počet měrných jednotek v nabízeném balení,
- Sloupec „I“ a sloupec „J“ - Ceny za balení v Kč bez DPH a v Kč s DPH, které budou
podkladem pro pozdější fakturaci,
- Sloupec „K“ - Cenu za měrnou jednotku v Kč bez DPH – účastník provede přepočet ceny
za nabízené balení na cenu za uvedenou měrnou jednotku,
- Sloupec „L“ - Cenu za hodnocené množství v Kč bez DPH – modelový roční objem v Kč.
Do celkové hodnocené ceny nabídky vstupují ceny za hodnocená množství jednotlivých položek
(t.j. hodnoty uvedené ve sloupci „L“ získané jako násobky hodnot uvedených ve sloupci „E“ a ve
sloupci „K“. Celková nabídková cena musí odpovídat součtu všech položek ve sloupci „L“.
6. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel jako přílohu této výzvy poskytuje dodavatelům Formulář nabídky (příloha č. 3 této
výzvy), obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů
v zadávacím řízení.
Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci
či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením:
a) doplněného Formuláře nabídky;
b) dokladu k prokázání požadavku uvedeného v čl. 3 této výzvy, tj. potvrzení od Úřadu práce
ČR;
c) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (dle čl. 10 odst. 10.2 této
výzvy) - pokud účastní neuvede odkaz na odpovídající informace dle čl. 10 odst. 10.2 této
výzvy;
d) doplněné a oceněné Přílohy č. 1 této výzvy (Specifikace položek předmětu plnění).
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel analogicky dle § 107 odst. 5 ZZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal
více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně
písemně informovat.
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7. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku je možné předkládat pouze v listinné nebo elektronické podobě způsobem níže
uvedeným:
7.1

Požadavky pro podání nabídky v listinné podobě:

Účastník podá nabídku v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené celým názvem veřejné
zakázky.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu
na uzavření podpisem a případně razítkem účastníka, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Pokud bude nabídka doručena zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a z údajů uvedených na obálce
bude možné identifikovat, že se jedná o nabídku dodavatele k této veřejné zakázce, zadavatel
nabídku neotevře, pohlíží se na ni, jako by nebyla podána, a zadavatel zašle dodavateli informaci o
jejím pozdním doručení (pokud na obálce budou uvedeny identifikační údaje, které mu to umožní).
Doporučené označení obálky:
Obchodní firma, resp. jméno účastníka
právní forma, adresa (doplní dodavatel)
NEOTEVÍRAT před termínem otevírání nabídek!
Veřejná zakázka: UK 1.LF - Dodávky drogistického zboží, úklidových
a čisticích prostředků realizované prostřednictvím náhradního plnění – 3. opakování
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Oddělení veřejných zakázek
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2
(zadavatel)
Adresa pro podání nabídky:
Bližší určení:
Kontaktní osoby pro přijetí nabídek:
Úřední hodiny podatelny:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2
OVZ
Podatelna 1. LF UK, 1.NP, č. místnosti 1. 011
Pracovnice podatelny
Po - Pá od 08:00 hod. – do 12:00 hod.

Nabídku je možné podat osobně do podatelny zadavatele nebo prostřednictvím pošty, kurýra či
jiného přepravce, tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek zadavateli na výše
uvedenou adresu.
V případě doručování listinné nabídky poštou, kurýrem či jiným přepravcem, je
rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli (resp. faktické převzetí nabídky
pracovníkem podatelny zadavatele).
7.2

Požadavky pro podání nabídky v elektronické podobě:

Zadavatel umožňuje podat nabídku rovněž prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupným na adrese: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html (dále také jen „elektronický
nástroj“). Podání elektronické nabídky jiným způsobem není připuštěno.
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Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje naleznou
dodavatelé v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na adrese:
https://zakazky.cuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
Test nastavení internetového prohlížeče a systému lze nalézt na adrese:
https://zakazky.cuni.cz/test_index.html .
Nabídka bude vložena dodavatelem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu,
vytvořeného v atestovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek
bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele
před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
Dodavatel do elektronického nástroje vloží jako přílohy všechny dokumenty, které zadavatel
požaduje předložit jako součást nabídky (viz čl. 6. této výzvy).
Velikost jednoho souboru nesmí přesáhnout 50 MB.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).
Zadavatel nepožaduje v případě elektronického podání nabídky elektronický podpis nabídky
ani elektronický podpis jednotlivých dokumentů nabídky.
8. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. po
uveřejnění výzvy na profilu zadavatele.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Lhůta pro podání nabídek končí:

Datum: 8. 2. 2022 hod.

Hodina: 11:00 hod.

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Veřejné otevírání nabídek se k této veřejné zakázce nekoná, neboť se nejedná o veřejnou zakázku
zadávanou dle ZZVZ. Zadavatel při otevírání nabídek neumožňuje přítomnost veřejnosti a nemohou
se ho tak účastnit ani dodavatelé, kteří podali nabídku v zadávacím řízení.
10. POŽADAVKY NA
KVALIFIKACE

PROKÁZÁNÍ

KVALIFIKACE,

ZPŮSOB

PROKÁZÁNÍ

10.1 Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ.
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předložením originálu čestného prohlášení
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, ze kterého musí být jednoznačně
zřejmé, že tento účastník splňuje základní způsobilost.
Čestné prohlášení o základní způsobilosti musí prokazovat splnění kvalifikace analogicky dle § 86
odst. 5 ZZVZ nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí Formuláře nabídky, tj. pro
zpracování čestného prohlášení do nabídky dodavatel pouze vyplní Formulář nabídky.
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Zadavatel si vyhrazuje možnost (nikoli povinnost) si kdykoli v průběhu zadávacího řízení vyžádat
od účastníka zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci dle § 74 odst. 1 ZZVZ.
10.1 Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje, aby splnění profesní způsobilosti prokázal účastník analogicky podle § 77
odst. 1 ZZVZ předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění kvalifikace analogicky dle § 86 odst. 5 ZZVZ
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Do nabídky postačuje jako přílohu Formuláře nabídky doložit prostou kopii tohoto dokladu bez
ověřovací doložky o autorizované konverzi nebo elektronický originál tohoto dokladu
vygenerovaný informačním systémem veřejné správy, nebo do Formuláře nabídky uvést odkaz na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy – (zákon č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
11.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení ekonomické
výhodnosti bude provedeno analogicky dle § 114 odst. 2 ZZVZ ve formě hodnocení nejnižší
nabídkové ceny.
Bude hodnocen součet hodnot nabídnutých cen za modelové množství jednotlivých druhů zboží ve
sloupci „L“ (cena za hodnocené množství bez DPH – modelový roční objem).
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení
hodnocení (analogicky dle § 122 odst. 2 ZZVZ). Zadavatel pouze posoudí, zda jeho nabídka
vyhověla veškerým zadávacím podmínkám.
12.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK,

Analogicky dle § 98 odst. 3 ZZVZ je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení
zadávacích podmínek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit zadavateli výhradně písemně,
v českém jazyce nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to:
• prostřednictvím elektronického nástroje EZAK,
• e-mailem na e-mailovou adresu: jitka.jankolova@lf1.cuni.cz,
• prostřednictvím datové schránky (ID: piyj9b4 s uvedením označení „1.LF UK OVZ“
v předmětu datové zprávy),
• poštou na adresu zadavatele: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Oddělení veřejných
zakázek, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2,
• příp. osobním doručením do podatelny zadavatele.
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Zadavatel preferuje při komunikaci s dodavateli elektronický nástroj.
Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění
žádosti nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek, příp. změnu či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel
poskytnout dodavatelům i z vlastního podnětu.
13.

DALŠÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je povinným subjektem ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a je povinen poskytovat informace v souladu
s tímto zákonem. Povinnost zadavatele poskytovat informace se v plném rozsahu vztahuje i na tuto
veřejnou zakázku.
Zadavatel rovněž upozorňuje dodavatele, že dle § 219 ZZVZ uveřejní smlouvu a její příp. dodatky
v registru smluv podle zákona o registru smluv.
Účastníci musí vzít rovněž na vědomí, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník (a jeho případní
poddodavatelé) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká
rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu,
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude
vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své případné poddodavatele.
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny zadávacích podmínek.
c) Účastníci sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, účastník nemá
nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.
d) Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v zadávacím řízení účastníka, jehož nabídka
nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit v průběhu zadávacího řízení pravidla platná pro institut
mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky dle § 113 ZZVZ.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit. V případě zrušení
zadávacího řízení zadavatel bezodkladně písemně informuje (elektronicky) o této skutečnosti
všechny účastníky, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zrušení
zadávacího řízení v době běhu lhůty pro podání nabídek zadavatel uveřejní informaci o zrušení
zadávacího řízení na profilu zadavatele
h) Výběrem jeho nabídky účastníkovi nevzniká smluvní vztah k zadavateli.
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i) Zadavatel nezadává tuto veřejnou zakázku v režimu ZZVZ, přestože v této výzvě odkazuje
analogicky na některá ustanovení ZZVZ. Ve smyslu § 241 ZZVZ nelze v případě veřejné
zakázky malého rozsahu podávat námitky.
j) Oznámení o výsledku zadávacího řízení odešle zadavatel elektronicky všem účastníkům, kteří
podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího
řízení. Oznámení o pozdním podání nabídky či oznámení o vyřazení účastníka odešle zadavatel
elektronicky dotčenému účastníkovi. Oznámení o výsledku zadávacího řízení, příp. oznámení o
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka může zadavatel pouze uveřejnit na profilu zadavatele,
v takovém případě je toto oznámení doručeno všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění
na profilu zadavatele.
k) V případě změny závazku ze smlouvy a ukončení závazku ze smlouvy bude zadavatel
postupovat analogicky dle § 222 až 223 ZZVZ, příp. postupovat dle ujednání uvedených v
Předloze Smlouvy.
l) Zadavatel si analogicky dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku
ze smlouvy, pokud dojde-li v průběhu trvání smlouvy k ukončení výroby nebo nedostupnosti
některého z druhů zboží jmenovitě specifikovaného v nabídce vybraného dodavatele. V tom
případě navrhne vybraný dodavatel zadavateli dodání případné možné adekvátní náhrady, aniž
by se změnila povaha veřejné zakázky a jednotková cena nahrazovaného zboží.
m) Zadavatel si dále vyhrazuje:
• odmítnout všechny předložené nabídky;
• nevracet podané nabídky;
• upřesnit podmínky veřejné zakázky;
• vyžádat si od účastníků písemné objasnění či doplnění nabídky a ověřit si informace,
uvedené účastníky v nabídce;
• že účastníkům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
Nedílnou součástí zadávacích podmínek jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace položek předmětu plnění – k doplnění účastníkem a k předložení
v nabídce jako příloha Formuláře nabídky
Příloha č. 2 – Předloha kupní smlouvy (není nutné předkládat návrh smlouvy jako součást nabídky
– viz čl. 4, odst. 4.7 výzvy)
Příloha č. 3 – Formulář nabídky - k doplnění účastníkem a k předložení v nabídce

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.
děkan fakulty
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