Výzva k podání nabídky
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 – Simulační centrum - opakování

Předpokládaná hodnota zakázky:

403.000,- Kč bez DPH

Druh zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Postup podle:

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ

Lhůta pro podání nabídek:

8. 8. 2022, 9:00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Kupní smlouva
Příloha č. 1 kupní smlouvy - specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 kupní smlouvy - položkový rozpočet

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

Kontaktní osoba:

Hana Kvasničková, tel.: +420 377 593 445
e-mail: Hana.Kvasnickova@lfp.cuni.cz

1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní
smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění.
Není-li v Příloze č. 1 kupní smlouvy uvedeno jinak, součástí plnění předmětu veřejné zakázky dále
bude:
a) doprava zařízení do místa plnění,
b) instalace zařízení v místě plnění, uvedení zařízení do plnohodnotného provozu a předvedení
funkčnosti, zaškolení obsluhy zařízení v místě plnění včetně zaškolení min. jedné osoby do pozice
školitele obsluhy (lze nahradit periodickým školením min. 1 x ročně),
c) dodání návodů na obsluhu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, a dále předání atestů,
certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických
norem nebo nutných k provozování zařízení v České republice,
d) odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při plnění závazku, a to plně v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, případně dalšími relevantními předpisy,
e) záruční doba v minimální délce 24 měsíců včetně bezplatného záručního servisu zahrnujícího
aktualizaci SW zařízení a pravidelné bezpečnostně technické kontroly v souladu s doporučeními
výrobce a relevantními právními předpisy, dále příp. kalibraci, validaci, záruční výměny/opravy,
dodávky náhradních dílů, dopravu a práci servisního technika.
Součástí předmětu plnění bude i dodání kompletního softwarového příslušenství, je-li relevantní,
včetně jeho instalace a instruktáže obsluhy, předvedení funkčnosti a registrace software na portálu
výrobce, je-li relevantní, a případně provedení dalších kroků, které jsou nezbytné pro užívání
software a jsou stanoveny autorem software, včetně jeho případné aktualizace po dobu záruky
předmětu plnění.
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. Použité obaly musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného
materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro
opakované použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na části tvořené
jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel může podat
nabídku do jedné nebo více částí.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV:
33100000-1
38000000-5

Zdravotnické přístroje
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

Zadavatel je příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky:
Název projektu: ERDF pro VŠ II na UK - MRR
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295

2.

Doba a místo realizace předmětu plnění

Doba plnění veřejné zakázky: do 30 dnů od obdržení výzvy
Předpokládaná doba dodávky a instalace je září 2022.
Místem plnění je Simulační centrum Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň.
Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky se nebude konat prohlídka místa plnění.

3.

Lhůta a místo podání nabídek

Nabídky lze podávat do 8. 8. 2022 do 9:00 hodin.
Nabídky lze podávat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6122.html

4.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu stanoví zadavatel v délce 2 měsíců. 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 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 činí 403.000,- Kč bez DPH, konkrétně pro:
Část 1 (Defibrilátor) .......................................................................................... 360.000,- Kč bez DPH
Část 2 (EKG) ......................................................................................................... 43.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je hodnotou maximální
a nepřekročitelnou. V případě, že předpokládaná hodnota dané části bude v nabídce dodavatele
překročena, bude dodavatel z účasti v dotčené části veřejné zakázky vyloučen z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena
maximální a nepřekročitelná.
Předpokládaná hodnota částí veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na základě údajů a informací
o zakázkách stejného či obdobného předmětu plnění.

8.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy ve vzoru kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) - viz
Příloha č. 3 této výzvy.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil vzorovou smlouvu, v níž vyplní
označené údaje.
Dodavatel je povinen 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 je
povinen 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 každou část
veřejné zakázky nejnižší nabídková cena.
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena nabízená dodavatelem v Kč bez DPH za celý předmět
plnění příslušné části veřejné zakázky dle čl. 1. této výzvy.
Nabídky dodavatelů budou v dané části veřejné zakázky 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 za část, do níž dodavatel podává nabídku, uvede do příslušného článku
kupní smlouvy a rovněž do el. nástroje E-ZAK a dále uvede relevantní cenové údaje do Přílohy č. 2
kupní smlouvy – položkový rozpočet. Vzhledem k tomu, že celková nabídková cena za příslušnou část
veřejné zakázky je hodnotícím kritériem, nelze ji po skončení lhůty pro podání nabídek měnit, a je
tedy v zájmu dodavatele, aby údaje o nabídkové ceně doplněné dle výše uvedených požadavků
zadavatele byly shodné.
V případě shody nabídkových cen u dodavatelů s nejnižší nabídkovou cenou 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.
Variantní řešení a podání nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. 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. 2 kupní smlouvy).
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.

11. 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.

V Plzni dne: viz el. podpis

Digitálně podepsal
prof. MUDr.
Jindřich Fínek
Ph.D.
Datum: 2022.07.28
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