VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
název veřejné zakázky:

„UK2LF - Nákup běžné výpočetní techniky formou náhradního plnění“
(dále jen „Výzva“)

Prohlášení veřejného zadavatele:
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle ust. § 6 a ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„ZZVZ“). Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka je dle výše své předpokládané hodnoty
zadavatelem určena jako veřejná zakázka malého rozsahu dle ust. § 27 ZVVZ, přičemž ve smyslu ust. §
31 ZVVZ není zadavatel v takovém případě povinen zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle
ZVVZ, avšak je povinen dodržet zásady stanovené v ust. § 6 ZVVZ.
Zadavatel upozorňuje, že přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na některá ustanovení
ZZVZ, není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle ZZVZ. K úpravě práv, povinností či
podmínek daných v této výzvě k podání nabídky se podpůrně využívá ZZVZ. Podáním nabídky v
uvedeném zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad Výzvu, včetně všech příloh a
případných dodatků k této Výzvě. Má se obecně za to, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené ve Výzvě a bude se jimi řídit.
Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci nebo pokud jeho
nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům Výzvy k podání nabídky, bude to
zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení.
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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:

„UK2LF - Nákup běžné výpočetní techniky formou
náhradního plnění“

Režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na dodávky

Druh výběrového řízení

Otevřené řízení pro VZMR III. kategorie na profilu
zadavatele

Adresa veřejné zakázky, URL odkaz
Č.j. v ESS

https://zakazky.cuni.cz/vz00005529
UK2LF/20901/2022

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Zadávající útvar:
IČO:
Zastoupený:
ID DS:

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česká republika
Oddělení technické podpory
002 16 208
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
piyj9b4

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE
Jméno a příjmení:
Tel..
e-mail:

Drahomíra Moravcová
731 779 837, 224 435 826
drahomira.moravcova@lfmotol.cuni.cz

Zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů zadavatelem Univerzita Karlova v rámci zadávání veřejných
zakázek naleznete zde: https://www.cuni.cz/UK-9443.html.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

1.990.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota je stanovena pro období 1 roku od účinnosti rámcové kupní smlouvy (dále
jen „Smlouva“) nebo do vyčerpání finančního limitu zakázky.
Předpokládaná hodnota je vzhledem k nabídkové ceně nejvýše přípustná. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídka účastníka s vyšší
nabídkovou cenou, bude vyřazena, a účastník vyloučen z výběrového řízení.
Doba plnění: doba plnění veřejné zakázky je závislá na době uzavření a nabytí účinnosti Smlouvy.
Zadavatel předpokládá začátek plnění dle Smlouvy v květnu 2022 na základě jednotlivých objednávek
a následně do 1 roku od účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu předmětné zakázky.
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Místo plnění veřejné zakázky: sídlo zadavatele – Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5 Motol, Oddělení technické podpory 2. LF UK, pracoviště na adrese Plzeňská 311,
Praha 5.

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup běžné výpočetní techniky specifikované v příloze
č. 2 této výzvy, a to formou náhradního plnění. Zadavatel má zájem o nákup HW v rozsahu a
v souladu se zadávacími podmínkami. Dodávka HW spočívá v dodávce nových osobních počítačů
(stolní PC-minivěž) v celkovém předpokládaném množství 40 ks, LCD monitorů v celkovém
předpokládaném množství 42 ks, notebooků v celkovém předpokládaném množství 35 ks a dále
barevných multifunkčních tiskáren v celkovém předpokládaném množství 15 ks.
Předpokládané roční objemy uvedené v Příloze č. 2 této ZD (Technická specifikace a oceněný
položkový rozpočet) jsou pouze orientační a mohou se od skutečného odběru lišit. Zadavatel není
povinen tento předpokládaný počet jednotek dodržet (může předpokládaný počet odebraných
jednotek zvýšit nebo snížit). V případě, že zadavatel předpokládané množství zboží překročí, zavazuje
se dodavatel uskutečnit dodávky za jednotkové ceny uvedené ve své nabídce. Ale pouze do výše
finančního limitu 2 000 000,00 Kč bez DPH.
S jedním vybraným dodavatelem budou na základě Smlouvy uzavírány jednotlivé dílčí objednávky.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace a Technickou specifikací a oceněným položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2
této zadávací dokumentace.
Vyhrazení veřejné zakázky:
Zadavatel má zároveň zájem na dodávkách od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se
zdravotním postižením dle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců
dodavatele, a kteří mohou nabídnout dodávky v režimu náhradního plnění. Hodnocení nabídek je
uvedeno v čl. 11 této Výzvy.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se nejedná o vyhrazenou veřejnou zakázku dle ust. § 38 ZVVZ.
Náhradní plnění upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zaměstnanosti“), který ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25
zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto
osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.
V případě, že zaměstnavatel nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením,
může tuto povinnost splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci
zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, musí být
dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky nebo
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s potvrzením nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním
postižením.
Nabídka účastníka, který nenabízí dodávku prostřednictvím náhradního plnění, bude vyloučena
z výběrového řízení.
Dodavatel v nabídce uvede jím nabízenou hodnotu plnění započitatelného na náhradní plnění. Pro
účely hodnocení nabídek bude započítána hodnota plnění započitatelného na náhradní plnění
maximálně do výše nabídkové ceny dodavatele.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky jsou vymezeny Technickou specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace.
Jsou-li v technické specifikaci veřejné zakázky uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky
(obchodní názvy), patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu dle ust. § 89 odst. 5 ZZVZ, zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen. Pokud technická
specifikace veřejné zakázky odkazuje na normy nebo technické dokumenty dle ust. § 90 odst. 1 nebo
2 ZZVZ zadavatel i v těchto případech umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen.
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČ. PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Závazné obchodní podmínky vč. platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno
překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace. Dodavatel akceptuje obchodní a platební podmínky podáním nabídky dle této Výzvy.
Dodavatel do Smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Dodavatel není oprávněn znění
vzoru Smlouvy nebo jeho jednotlivé smluvní podmínky měnit.
Vyplněný návrh Smlouvy nemusí být pro potřeby nabídky předložen. Smlouva bude podepsána
s vítězným dodavatelem.

7.1 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je
uveden ve vzoru Smlouvy.
Poskytnutí jistoty
Jistota není zadavatelem požadována.
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8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek, dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávacími podmínkami a s vzorem Smlouvy, který tvoří Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému
provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti
Smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do
konce platnosti Smlouvy.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce a podána pokud
možno v jednom souboru PDF na profilu zadavatele.
Další požadavky:
• Nabídková cena bude uvedena v CZK,
• Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel)
a nabídková cena včetně DPH,
• Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky,
• Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky,
• Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek
uvedených v položkovém rozpočtu, položkový rozpočet je součástí Přílohy č. 2 této zadávací
dokumentace. V položkovém rozpočtu (Příloha č. 2) uvede účastník výši náhradního plnění, které
je schopen zadavateli poskytnout na předmětnou zakázku, maximálně však do výše své
nabídkové ceny.
• V případě uvedených rozdílných cen v nabídce dodavatele je za rozhodující cenu považována
cena uvedená v Příloze č. 2 této výzvy (položkový rozpočet).
Dodavatel předloží nabídku v následné doporučené struktuře:
a) Vyplněný Formulář nabídky dodavatele (Příloha č. 1) ve strojově čitelném formátu (tj. nikoli
sken nebo obrázek), a to nejlépe ve formátu .pdf nebo.doc(x)
b) Vyplněný Položkový rozpočet (Příloha č. 2)
c) Doklady o kvalifikaci (pokud není splněno ve Formuláři nabídky dodavatele) a doklady o
prokázání náhradního plnění
d) Kopii pojistné smlouvy

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
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•
•
•

prokáže splnění základní způsobilosti,
prokáže splnění profesní způsobilosti,
prokáže splnění technické kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění základní, profesní a technické způsobilosti ve lhůtě pro podání nabídek.
Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý
dodavatel samostatně. Zbylou kvalifikaci musí prokázat dodavatelé společně.
Dodavatelé jsou v případě společné účasti v zadávacím řízení povinni zadavateli předložit současně
s doklady prokazujícími kvalifikaci dvoustranný písemný závazek, že nesou společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Prokázání kvalifikace jinými osobami
V případě, že dodavatel sám o sobě nesplňuje požadovanou kvalifikaci, může podat společnou
nabídku a prokázat určitou část kvalifikace společně s dalším dodavatelem, může také prokázat
určitou část kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).
Další požadavky na prokázání kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele,
musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno
osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné
moci, musí být v nabídce předložena plná moc.
Forma prokázání kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením vyplněné Přílohy č. 1 (Formulář nabídky
dodavatele).
11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A KRITÉRIA HODNOCENÍ
Základním kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny a podle hodnoty plnění
započitatelného na náhradní plnění.
Dodavatel v nabídce uvede jím nabízenou hodnotu plnění započitatelného na náhradní plnění. Pro
účely hodnocení nabídek bude započítána hodnota plnění započitatelného na náhradní plnění
maximálně do výše nabídkové ceny dodavatele.
Název kritéria

Váha kritéria v %

Nabídková cena (nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH)
Náhradní plnění (výše hodnoty plnění
započitatelného na náhradní plnění – 10 % váhy
hodnocení získá nejvyšší hodnota NP v Kč bez
DPH, ale maximálně do výše cenové nabídky)

90 %
10 %
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12. DALŠÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veškeré úkony zadavatele v rámci tohoto řízení bude zadavatel provádět prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, který zároveň slouží jako profil zadavatele. Veškeré dokumenty, které
budou doručovány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, se považují za doručené dnem
jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádně
doručený se dokument považuje i v případě, že nebyl adresátem přečten nebo mu nebylo jeho
doručení do uživatelského účtu oznámeno emailovou zprávou.
Jeden účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník rovněž nesmí participovat na zadání
veřejné zakázky vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou
nabídku či jako poddodavatel jiného dodavatele. Jeden poddodavatel však může být
poddodavatelem více dodavatelů.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zadání veřejné zakázky.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
Podáním nabídky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací k této
veřejné zakázce včetně všech příloh, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním
nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání
souhlasí a respektuje je.
Pokud zadavatel zruší zadání veřejné zakázky, nevzniká dodavatelům-účastníkům vůči zadavateli
jakýkoli nárok.
Zadavatel je oprávněn před uzavřením Smlouvy na plnění veřejné zakázky zrušit výběrové řízení
v případě, že:
• nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
• nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na
předmět plnění zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo
• byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací dokumentaci, nebo
• v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo
• vybraný účastník, popřípadě účastník druhý nebo třetí v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu
nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo
O zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel písemně informuje všechny oslovené
dodavatele nebo účastníka, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž zadavatel je
oprávněn zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek.
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Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení posoudit, zda nabídková cena
dodavatele nevykazuje známky mimořádně nízké nabídkové ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit případné rozhodnutí o vyloučení účastníka a rozhodnutí o
výběru dodavatele jeho uveřejněním na profilu zadavatele, které se považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele E-ZAK.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Součinnost při finanční kontrole:
Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatelé berou na vědomí, že
obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

13. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle odpověď k vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručení žádosti.
Zadavatel preferuje zaslání žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, dodavatel může zaslat žádost o vysvětlení zadávacích podmínek rovněž
prostřednictvím e-mailu na adresu kontaktní osoby:
Kontaktní osoba: Drahomíra Moravcová, drahomira.moravcova@lfmotol.cuni.cz
Zadavatel může dodavatelům poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek k této Výzvě i bez
předchozí žádosti.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny
stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační
dokumentaci, tj. prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
14. KOMUNIKACE V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a
účastníkem výběrového řízení probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na elektronické adrese: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_8.html
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji EZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda
elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na
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jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Za řádné a
včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u účastníka výběrového řízení
zodpovídá vždy účastník výběrového řízení.
Podmínky a podrobné informace týkající se podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na
https://zakazky.cuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf v uživatelské příručce a manuálu
appletu elektronického podpisu. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání
elektronického nástroje E-ZAK je možné využít uživatelskou podporu E-ZAK (tel.: +420 538 702 719,
e-mail: podpora@ezak.cz ), lze využít také kontaktní osobu za zadavatele.
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na
adrese: http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system .
Dodavatel předloží prostřednictvím elektronického nástroje zadavateli údaje a dokumenty
specifikované v následujících bodech:
1. 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.
2. Dodavatel do elektronického nástroje vloží všechny dokumenty, které mají být součástí
nabídky dodavatele. Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom PDF formátu.
3. V případě, že účastník vloží pouhé kopie dokumentů (skeny) a bude vyzván k předložení
originálů před podpisem smlouvy, musí dokumenty opatřit doložkou, která potvrzuje
provedenou elektronickou konverzi dokumentu.

Požadavek zadavatele na vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit doklady prokazující kvalifikaci
(tj. předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci).
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí podle ust. § 122 odst. 4 ZZVZ údaje
o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "skutečný
majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob.
Čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků zadavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil Čestné prohlášení o splnění minimálních
technických požadavků zadavatele podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
ve kterém účastník čestně prohlašuje, že plnění nabízené a popsané v jeho nabídce splňuje minimální
technické požadavky zadavatele specifikované zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejm.
technickou specifikaci zadavatele.
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Zadavatel poskytuje toto prohlášení jako součást Formuláře nabídky dodavatele (Příloha č. 1).
Otevírání nabídek
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků.
Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve
stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
Vyhrazené právo zadavatele
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZVVZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele; v takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel dále upozorňuje, že dává přednost podpisu Smlouvy elektronicky, tj. v elektronické
podobě s elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat zadavatele a dodavatele.

15. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se vzhledem k předmětu plnění nebude provádět.
16. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kde je
také uvedena lhůta pro podání nabídek. Dodavatel podává nabídku v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_8.html.
17. PŘÍLOHY
•
•
•

Příloha č. 1 – Formulář nabídky dodavatele
Příloha č. 2 – Technická specifikace a oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Rámcová kupní cena-návrh
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