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

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané v souladu s ust. § 27 a § 18 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Základní charakteristika zakázky
Název veřejné zakázky:

LFP - U2 - DM – Dodávka gastro vybavení 2. etapa

Předpokládaná hodnota zakázky:

609 000 Kč bez DPH

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Postup podle:

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ

Lhůta pro podání nabídek:

2. 5. 2022, 10:00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Příloha č. 3a – Návrh Kupní smlouvy pro část 1
Příloha č. 3b – Návrh Kupní smlouvy pro část 2
Příloha č. 4a - Specifikace předmětu plnění (položkový
rozpočet) pro část 1
Příloha č. 4b - Specifikace předmětu plnění (položkový
rozpočet) pro část 2

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,

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 ZZVZ
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UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Mgr. Vladimír Kolář, advokát ČAK 11801

Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého pobytu (příp. doručovací
adresa):

Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČO:

71467114

Osoba zastupující osobu zastupující
zadavatele:

Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Kolář

Telefon, fax, e-mail:

+420 377 223 663, kolar@kolar-ak.cz

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:
společnost STON Management s.r.o., IČO: 24305944, sídlo Václavské náměstí 802/56, Nové Město,
110 00 Praha 1, která se podílela na zpracování textové části zadávací dokumentace

1.

Předmět a popis zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace vybavení kuchyně a menzy
v nově budovaném objektu LF UK v Plzni. Požadovaný předmět plnění je specifikován Přílohou č. 4 Specifikace předmětu plnění (položkový rozpočet) samostatně pro každou z částí veřejné zakázky.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV:
CPV: 39220000
kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
CPV: 39200000-4
zařízení interiéru
CPV: 39221000-7
kuchyňské vybavení
Veřejná zakázka je financována z prostředků programu MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol, pod identifikačním
číslem 133D241000003, případně z vlastních zdrojů zadavatele a dalších zdrojů.
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ:
• část 1 – Varná technologie
• část 2 - Ostatní vybavení
Dodavatel může podat nabídku do jedné nebo více částí.
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Charakteristika předmětu plnění:
Součástí plnění bude dodávka, montáž a zprovoznění veškerých zařízení a dále pak zaškolení obsluhy.
Dodavatel předloží v nabídce technické listy ke všem položkám nabízené technologie, ze kterých bude
zřejmé splnění technických požadavků dle zadávací dokumentace.
Součástí plnění je i koordinace s generálním dodavatelem stavby a kontrola správnosti napojovacích
bodů na stavbě.
Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 5%. Tato tolerance se
nevztahuje na hodnoty, kterými je určen minimální nebo maximální hodnota určitého parametru.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v dokumentech, které tvoří přílohy této Zadávací
dokumentace. Materiály či výrobky, které jsou případně jmenovitě uvedené v této Zadávací
dokumentaci či jejích jednotlivých přílohách, nejsou podle zákona závazné, ale jsou reprezentanty
určeného kvalitativního standardu. Pokud Zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité
obchodní názvy nebo odkazy na obchodní názvy, názvy nebo jména a příjmení, nebo jsou tato pro
některého výrobce příznačná, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení
kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít lepší parametry.
Zvláštní požadavky pro část 1 (Varná technologie) :
Vybraná technologická zařízení (ohřevné) musí umožňovat připojení a stahování dat – systém
sledování kritických bodů a budou vybaveny napojovacími body pro toto připojení a stahování.

2. Doba a místo realizace a dodání předmětu plnění
Realizace plnění bude provázaná s dokončovacími stavebními pracemi na objektu UniMeC II. etapa a
bude při ní nutná součinnost se zhotovitelem stavby, kterým je společnost GEMO, a.s., se sídlem
Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČO: 13642464, případně dalšími dodavateli.
Podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem se zadavatel zaváže odebrat zboží a řádně za něj zaplatit.
Tím může dodavatel zajistit přípravu dodávky, výrobu, resp. subdodávky. Zadavatel však s určitostí
nemůže konstatovat pevné datum zahájení instalace, neboť to je vázáno na dokončení stavby.
Zadavatel si z výše uvedených důvodů vyhrazuje právo odložit zahájení instalace. Instalaci tak bude
moci dodavatel zahájit až na základě výzvy.
Předpokladem doby plnění veřejné zakázky je červen 2022.
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Místem plnění je Plzeň. Nově budovaná stavba UniMeC, II. etapa, adresa alej Svobody 1655/76, 323
00 Plzeň, realizovaná na pozemku parc.č. 11645/1 v k.ú. a obci Plzeň.
Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky se nebude konat prohlídka místa plnění.

3.

Lhůta a místo podání nabídek

Nabídky lze podávat do 2. 5. 2022 do 10:00 hodin.
Nabídky lze podávat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese: https://zakazky.cuni.cz/vz00005766

4.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu stanoví zadavatel v délce 60 dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek. Po tuto dobu je dodavatel svojí nabídkou vázán.

5.

Zadávací dokumentace a její vysvětlení

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na později podanou žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace nemusí brát zadavatel zřetel. Zadavatel může podat vysvětlení
zadávací dokumentace rovněž z vlastní vůle.

6.

Způsobilost a kvalifikace a způsob jejich prokázání

Dodavatel je povinen prokázat způsobilost a kvalifikaci v souladu s ustanoveními § 73 a násl. ZZVZ
v rozsahu stanoveném zadavatelem. Způsobilým a kvalifikovaným je dodavatel, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti dle ust. § 74 ZZVZ
- za účelem prokázání základní způsobilosti postačí předložení čestného prohlášení, jehož vzor je
součástí této výzvy jako její Příloha č. 2,
b) profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ
- za účelem prokázání profesní způsobilosti dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí
prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
veřejné zakázky); za účelem prokázání základní způsobilosti postačí předložení čestného
prohlášení, jehož vzor je součástí této výzvy jako její Příloha č. 2,
c) technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k)
Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a za podmínek takto:
Podle ust. § 79 odst. 2 písm. k), ZZVZ předloží popis dodávaných výrobků
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Způsob prokázání podle ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ:
Popis zařízení určeného k dodání; dodavatel předloží technické údaje o nabízeném plnění, např.
formou datasheetů, přičemž tyto předkládané dokumenty musí vždy obsahovat takový popis
technické specifikace nabízeného zařízení, aby zadavatel mohl jednoznačně identifikovat nabízené
zařízení, a musí z něj jednoznačně vyplývat splnění všech zadavatelem požadovaných technických
podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh; uvedené dokumenty budou
předloženy v českém nebo anglickém jazyce.

7.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku činí 609 000,- Kč
bez DPH.
Pro jednotlivé části veřejné zakázky je stanovena předpokládaná hodnota včetně vyhrazené změny
závazku takto:
• část 1 (Varná technologie)

315.000,- Kč bez DPH

• část 2 (Ostatní vybavení)

294.000,- Kč bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 580 000,- Kč bez
DPH.
Pro jednotlivé části veřejné zakázky je stanovena předpokládaná hodnota bez vyhrazené změny
závazku takto:
• část 1 (Varná technologie)

300.000,- Kč bez DPH

• část 2 (Ostatní vybavení)

280.000,- Kč bez DPH

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.

8.

Platební a obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy ve vzoru kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) - viz Příloha
č. 3 této výzvy, a to pro každou část veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil vzorovou smlouvu, v níž vyplní
označené údaje.
Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek či technologie, zadavatel umožňuje pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a v souladu
s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací a jejích příloh
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V souladu s ust. § 6 odst. 4 ZZVZ o uplatňování požadavků na sociálně odpovědné zadávání,
environmentálně odpovědné zadávání a inovace při zadávání veřejných zakázek požaduje zadavatel,
aby dodávané výrobky byly ekologicky šetrné a vyráběné v mezích technologických možností s využitím
recyklovaných materiálů. Všechny použité materiály (pro které je to relevantní) budou splňovat emisní
třídu E1. Výrobky (pro které je to relevantní), které jsou součástí díla, musí být sestaveny tak, aby
všechny díly byly snadno demontovatelné, vyměnitelné a nahraditelné.
Dodavatel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět plnění prováděn bezprostředně
dodavatelem či jeho poddodavateli. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen kdykoli v
průběhu plnění smlouvy na žádost zadavatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

9.

Posouzení a hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je pro tuto veřejnou
zakázku nejnižší nabídková cena.
Nabídkovou cenou se rozumí cena nabízená dodavatelem v Kč bez DPH za celý předmět plnění dle
čl. 1. této výzvy.
Nabídky dodavatelů budou seřazeny podle celkové výše jejich nabídkové ceny uvedené v Kč bez DPH,
přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude nabídka dodavatele obsahující nejnižší nabídkovou cenu.
Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede do příslušného článku smlouvy (Příloha č. 3 této výzvy).
V případě shody nabídkových cen u dvou či více dodavatelů bude nejvýhodnější nabídka zvolena losem,
přičemž losování proběhne za účasti dodavatelů se shodnými cenovými nabídkami. O termínu losování
budou dotčení dodavatelé písemně vyrozuměni nejméně 3 pracovní dny předem.
Mimořádně nízká nabídková cena
V souladu s ust. § 113 odst. 2 ZZVZ stanoví zadavatel, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude
považovat takovou nabídkovou cenu účastníka, která bude nižší o 30 % a více, než je průměr
nabídkových cen všech hodnocených nabídek. Tím není dotčeno v souladu s ust. § 113 odst. 3 ZZVZ
právo zadavatele posuzovat nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou i v jiných případech.
Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu uvedenou v nabídce dodavatele jako mimořádně nízkou,
požádá dodavatele o její vysvětlení postupem dle ust. § 113 odst. 4 a násl. ZZVZ.
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10. Variantní řešení a podání nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11. Podmínky podání, způsob zpracování a forma nabídky
Dodavatel zpracuje nabídku v elektronické podobě, a to v českém nebo slovenském jazyce, v souladu
s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě a jejích přílohách.
Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v digitální podobě tak, aby byla dobře čitelná.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna následovně:
a)
b)
c)
d)
e)

krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy),
doklady k prokázání základní způsobilosti (dle čl. 6 písm. a) této výzvy),
doklady k prokázání profesní způsobilosti (dle čl. 6 písm. b) této výzvy),
doklady k prokázání technické kvalifikace (dle čl. 6 písm. c) této výzvy),
vzor smlouvy (Příloha č. 3 této výzvy) - opatřený elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat
jménem či za dodavatele,
f) plná moc, případně další relevantní doklady.
g) Vyplněný Položkový rozpočet (příloha č. 4 této výzvy)

Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do vzorové smlouvy za účelem změn v jejím obsahu,
vyjma popsaných požadavků zadavatele o doplnění, jsou nepřípustné.
Případ, kdy návrh smlouvy nebude splňovat některý z uvedených požadavků zadavatele, je nesplněním
požadavku zadavatele uvedeného v této výzvě a v jejích přílohách, a může být důvodem pro vyloučení
dodavatele z účasti ve veřejné zakázce.
V položkovém rozpočtu musí být oceněny všechny položky nenulovou hodnotou. Účastníci nesmí
zasahovat do seznamu položek v položkovém rozpočtu, zejména jakoukoli položku vymazat či přidat,
měnit stanovené počty kusů nebo měrných jednotek. Jakýkoli takový zásah do položkového rozpočtu bude
posuzován jako závažné porušení zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení dodavatele
z účasti ve veřejné zakázce.
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12. Vyhrazená změna závazku
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku:
a)

v případě, že v průběhu trvání smlouvy na veřejnou zakázku bude zjištěna potřeba zvýšení počtu
kusů jednotlivých položek dodávaných v rámci této veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn
vyzvat vybraného dodavatele k uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku, jehož
předmětem bude zvýšení počtu kusů jednotlivých položek. Cena předmětu smlouvy na veřejnou
zakázku bude v takovém případě stanovena na základě jednotkových cen dle Přílohy č. 1 smlouvy
na veřejnou zakázku (položkový rozpočet). V případě vyhrazené změny závazku nesmí být
navýšena celková cena veřejné zakázky z důvodu zvýšení počtu kusů jednotlivých položek o více
než 5% nabídkové ceny bez DPH.

b)

v případě, že v průběhu trvání smlouvy na veřejnou zakázku bude zjištěno, že pro zadavatele je
vhodnější dodat namísto výrobku popsaného v příloze č. 1 smlouvy – položkovém rozpočtu
výrobkem jiným nebo v důsledku vyšší moci nebude pro vybraného dodavatele možné dodat
jiný výrobek popsaný v příloze č. 1 smlouvy – položkovém rozpočtu, je zadavatel oprávněn vyzvat
vybraného dodavatele k uzavření dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku, jehož předmětem
bude změna výrobku. V případě vyhrazené změny závazku podle písm. b) nesmí být cena
výrobků dotčených změnou určená podle položkového rozpočtu, který byl součástí nabídky
vybraného dodavatele, vyšší než 10% celkové nabídkové ceny bez DPH a současně nesmí dojít
ke zvýšení celkové ceny veřejné zakázky o více než 5% původní nabídkové ceny bez DPH.

13. Ostatní informace
• zadavatel je oprávněn si v případě nejasností vyžádat od dodavatele písemné vysvětlení jeho
nabídky včetně případného přizvání dodavatele za účelem vysvětlení jeho nabídky. Dodatečné
vysvětlení nabídky dodavatele nesmí obsahovat změnu hodnot nabídky, jež jsou předmětem
hodnocení dle této výzvy, a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky;
• komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky a v českém jazyce;
• zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě;
• zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku, a to zejména za předpokladu kdy:
a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval,
b) vybraný dodavatel neposkytl zadavateli dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy.
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