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Výzva k podání nabídky č. 04/2022 (rok 2022)

Výzva k podání nabídky č. 04/2022
v rámci dynamického nákupního systému
„DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF UK v období 2020 – 2024“

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ: Z2020-031857
Evidenční číslo zakázky v Úředním věstníku EU: 2020/S 178-429468

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Sídlo:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo součásti:

Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové

IČ:

00216208
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I.

Preambule
1) Základní informace

Název veřejné zakázky:
Název DNS:
Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:
Sídlo:
Jednající součást:
Sídlo jednající součásti:
IČ:
DIČ:
Zastupuje:

Laboratorní přístroje (DDHM) 04/2022
DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF
UK v období 2020 – 2024
Univerzita Karlova
Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
00216208
CZ00216208
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan

Přístup k zadávací dokumentaci:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Markéta Vítková
Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové
PSČ 500 05
tel.: + 420 495 067 642
e-mail: vz@faf.cuni.cz

2) Zadavatel a veřejná zakázka
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále také jen „zadavatel“) tímto
v rámci zavedeného dynamického nákupního systému v užším zadávacím řízení postupem pro
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku neinvestičních laboratorních přístrojů pro potřeby
zadavatele (dále také jen „DNS“), vyzývá dodavatele zařazené v DNS k podání nabídky dle
ustanovení § 141 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Dodavatelé nezařazení do tohoto DNS nemohou podat nabídku pro tuto veřejnou zakázku.
Podmínky žádosti o účast a pro zařazení do DNS jsou uveřejněny na adrese
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html. Podání žádosti o účast je možné po celou dobu
trvání DNS.
Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ. Zájemci
o veřejnou zakázku mohou předložit nabídku na jednu, některou nebo všechny části veřejné
zakázky, přičemž platí, že požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky
stanoveny shodně, pokud není v této výzvě výslovně uvedeno jinak.
Pokud má dodavatel v úmyslu podat nabídku na více částí veřejné zakázky, podá nabídku ke
každé části samostatně. Každá taková nabídka pak bude obsahovat veškeré dokumenty
požadované zadavatelem pro danou část veřejné zakázky. Nabídky ke každé z částí této veřejné
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zakázky budou posuzovány a hodnoceny zvlášť a v souladu s tím bude i na každou z částí
veřejné zakázky samostatně uzavřena Kupní smlouva.
3) Elektronický nástroj E-ZAK
Tato veřejná zakázka je zadávána výhradně elektronicky pomocí elektronického nástroje
E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na těchto odkazech:
https://zakazky.cuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a
https://zakazky.cuni.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
4) Zadávací dokumentace
Tato výzva k podání nabídky (dále také jen “výzva”) představuje soubor požadavků zadavatele
zpracovaných v rozsahu nezbytném pro podání nabídek na tuto konkrétní veřejnou zakázku.
Výzva navazuje na zadávací dokumentaci, podle které byl zaveden DNS a která je uveřejněna
v plném rozsahu na profilu zadavatele https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html (dále jen
„zadávací dokumentace). Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí
zadávací dokumentací k DNS, ZZVZ a souvisejícími prováděcími předpisy.
Nedílnou součástí výzvy jsou následující přílohy:
• Příloha č. 1 obsahující podrobnou specifikaci předmětu plnění
(název dokumentu: Příloha 1_Výzva 04_2022_část…_Specifikace předmětu plnění)
• Příloha č. 2 obsahující závazný návrh Kupní smlouvy
(název dokumentu: Příloha 2_Výzva 04_2022_Kupní smlouva)
Předpokládá se, že si dodavatel před podáním nabídky podrobně prostuduje kompletní výzvu a
případné nejasnosti a sporná ustanovení si před podáním nabídky vyjasní. Dodavatel je povinen
při zpracování nabídky zohlednit veškeré informace a okolnosti významné pro plnění této
veřejné zakázky a je vázán celým obsahem své nabídky. Dodavatel podáním nabídky potvrzuje,
že je schopen dodávat předmět plnění definovaný v Příloze č. 1 této výzvy a respektuje
obchodní podmínky specifikované v Příloze č. 2 této výzvy.
Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení výzvy. Žádost o vysvětlení výzvy musí
být doručena písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html). Zadavatel není povinen vysvětlení výzvy
poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení výzvy doručena alespoň 3 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je oprávněn výzvu vysvětlit, změnit nebo
doplnit i bez předchozí žádosti dodavatelů.
II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka neinvestičních laboratorních přístrojů, jejichž
přesný výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 této výzvy,
za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Předmět veřejné zakázky musí být nový a plně funkční, aby bylo možné jeho plné využití.

3

DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF UK v období 2020 – 2024
Výzva k podání nabídky č. 04/2022 (rok 2022)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV)
je uvedena v základní zadávací dokumentaci pro zavedený dynamický nákupní systém
s názvem DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) pro FaF UK v období 2020 – 2024.
Pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, jedná se o vymezení předpokládaného standardu, kdy
jiné stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné.
Zadavatel v takovém případě umožňuje použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně
a technicky obdobných řešení.
Pokud se však v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy určitých dodavatelů nebo
výrobků včetně jejich přesné výrobní šarže (série, datum výroby apod.), jedná se o přesné
vymezení požadované dodávky z důvodu kompatibility a stejných vstupních podmínek při
provádění dlouhodobých laboratorních testů a výzkumu. Dodavatel není v tomto případě
oprávněn navrhnout jiné řešení z důvodu možného negativního ovlivnění výsledků
laboratorních testů a výzkumu.
III.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 49.300,- Kč bez DPH, přičemž
předpokládaná hodnota jednotlivých částí činí:
část 1:
13.300,- Kč bez DPH,
část 2:
36.000,- Kč bez DPH.
IV.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje nabídnout kompletní plnění, tj. dodávku všech položek
specifikovaných v Příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel je tedy ve své nabídce povinen stanovit
jednotkovou cenu za každou požadovanou položku uvedenou v Příloze č. 1 této výzvy.
Nabídkovou cenou se pro účely veřejné zakázky rozumí celková cena za poskytnutí předmětu
plnění veřejné zakázky. Dodavatel uvede nabídkovou cenu v českých korunách s přesností na
2 desetinná místa v Příloze č. 1 této výzvy a rovněž v Příloze č. 2 (návrh Kupní smlouvy) této
výzvy.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu veřejné
zakázky včetně všech nákladů souvisejících (např. poplatky, clo, náklady na balné, skladné,
dopravu, pojištění apod.). Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny daňových předpisů týkajících
se sazby DPH. Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
Dodavatel není oprávněn podmiňovat nabídkovou cenu další podmínkou.
V.

Požadavky a doporučení pro podání nabídky

Nabídku je možno podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
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Zadavatel požaduje, aby nabídka byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem osoby
oprávněné zastupovat dodavatele. Má se za to, že podepsáním nabídky uznávaným
elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele jsou podepsány veškeré
dodavatelem vyhotovené dokumenty, které jsou součástí nabídky.
Podpisem (podpisy) požadovaných dokumentů potvrdí dodavatel pravdivost, úplnost a
závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce. Zadavatel doporučuje, aby byly požadované
dokumenty podepsány způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.
Jedná-li za dodavatele zástupce, je nezbytné z důvodu právní jistoty, aby dodavatel v nabídce
uvedl, resp. doložil, právní titul zastoupení (plná moc, vedoucí organizační složky, pověření
apod.), nevyplývá-li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z
obchodního rejstříku).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil návrh Kupní smlouvy, který
je Přílohou č. 2 této výzvy. Tento návrh musí být doplněn o požadavky zadavatele. Dodavatel
vyplní v textu návrhu Kupní smlouvy údaje, které jsou podle instrukcí zadavatele určeny
k vyplnění, tentýž návrh Kupní smlouvy doloží (po smazání komentářů s instrukcemi) jako
součást nabídky zadavateli. Jako příloha č. 1 Kupní smlouvy bude použita Příloha č. 1
(Specifikace předmětu plnění) této výzvy, která bude rovněž vyplněna na vyznačených místech.
Zadavatel důrazně upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do návrhu Kupní smlouvy a její přílohy
za účelem změn v jejím obsahu, kromě shora uvedených požadavků zadavatele o doplnění, jsou
nepřípustné.
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce takové dokumenty, aby byl zadavatel schopen
posoudit soulad nabídky se zadávacími podmínkami uvedenými v této výzvě.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém, anglickém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém, anglickém nebo slovenském jazyce musí být
opatřeny překladem do českého jazyka.
Zadavatel doporučuje členit nabídku následujícím způsobem:
a) Návrh Kupní smlouvy. Dodavatel je povinen použít a vyplnit vzor návrhu Kupní smlouvy,
který je přílohou č. 2 této výzvy.
b) Specifikace nabízeného zboží včetně cenové nabídky. Dodavatel je povinen použít a
vyplnit tabulku se specifikací předmětu veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této výzvy.
Tato specifikace bude zároveň sloužit jako příloha č. 1 Kupní smlouvy.
c) Popis nabízeného zboží s uvedením detailních technických parametrů (např. v podobě
technického nebo katalogového listu) ke každé zadavatelem požadované položce plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v takovém rozsahu, aby byl zadavatel schopen posoudit
soulad nabídky s těmito zadávacími podmínkami. Tento popis může být nahrazen
uvedením katalogového čísla a odkazu na webové stránky u každé požadované položky
v Příloze č. 1 této výzvy ve žlutě vyznačeném sloupci „Obchodní název (katalogové číslo)
+ popis (příp. webový odkaz)“.
d) Ostatní doklady (například prohlášení, zplnomocnění zástupce k podpisu apod.).
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VI.

Lhůta pro podání nabídky

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

Datum: 27. 5. 2022

Čas: 10:00 hodin

Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

VII.

Otevírání nabídek v elektronické podobě

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě
neveřejné.
Otevřením nabídek podaných v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejich obsahu
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídky.
Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda byla
nabídka doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující
nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
VIII. Hodnocení veřejné zakázky
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Nabídky budou zadavatelem
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti dle § 114 a násl. ZZVZ. Zadavatel stanovil
jako jediné (tedy s váhou 100 %) hodnotící kritérium nabídkovou cenu v Kč bez DPH za celý
předmět plnění v dané části, tedy za všechny požadované položky v požadovaném množství.
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější
bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při rovnosti nabídkových cen u dvou
nebo více nabídek rozhodne o přidělení veřejné zakázky los.
Kupní smlouva bude uzavřena pouze s jedním dodavatelem.
IX.

Ostatní podmínky veřejné zakázky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel s ohledem na charakter veřejné zakázky prohlídku místa plnění nestanoví.
Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v nabídce dodavatele, pak
platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy.
Pokud zadavatel zruší veřejnou zakázku, nevzniká dodavateli vůči zadavateli jakýkoliv nárok
na náhradu nákladů spojených s účastí v této veřejné zakázce.
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V Hradci Králové

Digitally signed by

doc. PharmDr. doc. PharmDr.
Jaroslav Roh, Jaroslav Roh, Ph.D.
Date: 2022.05.16
Ph.D.
17:33:04 +02'00'
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
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