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I.

Preambule
1) Základní informace

Název zadavatele:
Právní forma zadavatele:

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
Sídlo:
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo jednající součásti:
Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
IČ:
00216208
DIČ:
CZ00216208
Zastupuje:
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele: 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“) zavádí
dynamický nákupní systém v užším zadávacím řízení postupem pro nadlimitní veřejnou
zakázku na dodávku dlouhodobého drobného hmotného majetku (také „DDHM“), a to
neinvestičních laboratorních přístrojů pro potřeby zadavatele (dále také jen „DNS“) dle
ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Neinvestičním laboratorním přístrojem se
rozumí dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a
jehož pořizovací hodnota je nižší než 40.000,- Kč.
Dodávky laboratorních přístrojů mohou být spolufinancovány Evropskou unií v rámci žádosti
o podporu, resp. projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

3) Elektronický nástroj E-ZAK
DNS je plně elektronický otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek. Tento DNS je
zaváděn elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek
Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (dále také jen „elektronický
nástroj E-ZAK“), dostupného na adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
Nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak,
veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
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emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do
elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.
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 zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů a požadavků zadavatele
vymezujících druh a předmět DNS v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání
žádosti o účast dodavatelů pro zavedení DNS a dále vymezujících podmínky pro zařazení do
zavedeného DNS. Práva a povinnosti neupravené zadávací dokumentací či případně
vysvětlením, změnami nebo doplněním zadávací dokumentace (dříve označováno jako
dodatečné informace) poskytnutými zadavatelem v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ
se řídí zejména ZZVZ, jeho prováděcími předpisy, vnitřními předpisy zadavatele upravujícími
postup při zadávání veřejných zakázek.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
• Příloha č. 1 obsahující vzorový krycí list žádosti o účast a prohlášení dodavatele k žádosti o
účast (název dokumentu: Priloha 1_ZD laboratorni pristroje DNS FaF UK)
• Příloha č. 2 obsahující vzorové čestné prohlášení o splnění způsobilosti a kvalifikace
(název dokumentu: Priloha 2_ZD laboratorni pristroje DNS FaF UK)
Pojmem “Dodavatel” se v této zadávací dokumentaci v souladu se ZZVZ rozumí osoba, která
nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za
dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje
sídlo pobočky závodu. Dodavatel je povinen se před podáním žádosti o účast podrobně
seznámit s kompletní zadávací dokumentací a vysvětlit si ještě před podáním žádosti o účast
případné nejasnosti. Pod pojmem “Žádost o účast” se rozumí údaje nebo doklady prokazující
způsobilost a kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě
zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění
pozdějších předpisů, a majetková práva k ní vykonává zadavatel.
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5) Vysvětlení zadávací dokumentace
V souladu s § 98 ZZVZ je dodavatel oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj.
včetně příloh zadávací dokumentace). Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel
povinen doručit v souladu s § 98 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje nebo jiným
způsobem v souladu s § 211 ZZVZ. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace nebo
její změny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to ve lhůtě dle § 98 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zpřístupní všem dodavatelům, kteří se o
veřejnou zakázku chtějí ucházet.
Pokud by zadavatel provedl změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel
v souladu s § 99 ZZVZ.
6) Akceptace zadávacích podmínek
Podáním žádosti o účast do tohoto zadávacího řízení dodavatel plně a bez výhrad akceptuje
zadávací podmínky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním žádosti o účast pečlivě prostuduje všechny
pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a že se jimi bude řídit. Pokud
dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho
žádost o účast nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost
mít za důsledek odmítnutí zařazení žádosti o účast dodavatele do tohoto DNS.
Zároveň dodavatelé zařazení do zavedeného DNS akceptují případné zkrácení lhůty pro podání
nabídek dle § 141 odst. 2 ZZVZ na dobu kratší než 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek
(min. lhůta 3 dny) v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a
ani ji nezpůsobil, přičemž tato akceptace je písemným souhlasem v souladu s ustanovením
§ 141 odst. 2 ZZVZ. Pokud by však dodavatel zařazený do zavedeného DNS dodatečně
nesouhlasil s případným zkrácením lhůty pro podání nabídek do konkrétní veřejné zakázky v
DNS, je povinen tento nesouhlas sdělit písemně zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek do
konkrétní veřejné zakázky, a to alespoň 2 dny před uplynutím této lhůty.
7) Cíl zadávacího řízení
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na nákup neinvestičních laboratorních
přístrojů do konce roku 2024.
Zadavatel bude všechny dodavatele zařazené do DNS vyzývat k podání nabídky podle § 141
ZZVZ k veřejným zakázkám na konkrétní plnění za podmínek uvedených v jednotlivých
výzvách k podání nabídek. Každá veřejná zakázka zadávaná v rámci DNS bude specifikována
co do rozsahu, technických a obchodních podmínek vždy až v rámci výzvy k podání nabídek
podle § 141 ZZVZ, přičemž zadávací podmínky konkrétní veřejné zakázky v DNS budou v
souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených
nepravidelných intervalech a předem neurčených položkách a jejich množství odvislých
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zejména od aktuálních provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek
zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní
veřejné zakázce.

II.

Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných
technických a obchodních podmínek dodávky neinvestičních laboratorních přístrojů pro
potřeby zadavatele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále
jen „CPV“):
31000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál,
osvětlení
38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38410000-2 Měřící nástroje
38412000-6 Teploměry
38416000-4 pH metry
38418000-8 Kalorimetry
38425800-8 Denzitometry
38436000-0 Třepačky a příslušenství
38436500-5 Mechanické míchačky
38437000-7 Laboratorní pipety a příslušenství
42000000-6 Průmyslové stroje
42671100-1 Držáky laboratorních potřeb
42943200-0 Ultrazvuková lázeň
Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě
k podání nabídek ve smyslu ustanovení § 141 ZZVZ.
V souladu s ustanovením § 139 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí, že DNS není rozdělen na
jednotlivé kategorie.
III.
Předpokládaná hodnota DNS
Předpokládaná hodnota DNS činí 10.000.000,- Kč bez DPH. Jedná se o předpokládanou
hodnotu všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání DNS, tedy do
31.12.2024.
Zadavatel upozorňuje a dodavatel bere na vědomí, že uvedená hodnota DNS je orientační a
zadavatel není povinen tuto hodnotu vyčerpat v plném rozsahu.
IV.
Způsobilost a kvalifikace
Předpokladem pro posouzení žádostí o účast a zařazení dodavatelů do DNS je prokázání splnění
způsobilosti a kvalifikace dodavatele v souladu s ustanoveními § 73 a násl. ZZVZ v rozsahu
dále stanoveném zadavatelem. Způsobilým a kvalifikovaným pro zařazení do tohoto DNS je
dodavatel, který prokáže splnění:
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•
•
•

základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ

1) Základní způsobilost
V souladu s § 74 odst. 1 ZZVZ je způsobilý dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.
2) Profesní způsobilost
V souladu s § 77 ZZVZ je ve vztahu k České republice způsobilý dodavatel, který předloží dle
§ 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dále doklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, že je
dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, předloží pouze oprávnění podnikat v rozsahu předmětu
odpovídajícímu tomuto DNS, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
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Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
3) Technická kvalifikace
V souladu s § 79 ZZVZ prokáže technickou kvalifikaci dodavatel, který předloží seznam
významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel uvádí, že se musí jednat o dodávky v posledních 3 letech realizované, tj. řádně
dokončené a předané objednateli.
Minimální požadovaná úroveň seznamu významných dodávek:
Zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň tří významných dodávek. Významnou
dodávkou se rozumí průběžné dodávky neinvestičních laboratorních přístrojů v souhrnné
hodnotě alespoň 150.000,- Kč bez DPH jednomu odběrateli za období 12 měsíců po sobě
jdoucích nebo jednorázová dodávka v hodnotě alespoň 150.000,- Kč bez DPH.

V.

Požadavky na doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace pro účely
zavedení do tohoto DNS

V souladu s ustanovením § 86 odst. 5 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost
podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího
řízení.
Doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace dodavatele musí být v plném rozsahu
zpracovány v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém
nebo slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého jazyka nebo slovenského
jazyka.
Zadavatel dle § 86 odst. 2 věta první ZZVZ připouští doložení splnění způsobilosti a kvalifikace
v rámci žádosti o účast čestným prohlášením. Čestné prohlášení o splnění způsobilosti a
kvalifikace lze zpracovat dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. V
případě přidělení veřejné zakázky v DNS dodavateli, který doložil splnění způsobilosti a
kvalifikace pouze čestným prohlášením, odešle zadavatel vybranému dodavateli výzvu k
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3
ZZVZ před uzavřením smlouvy.
V případech, kdy ZZVZ či zadavatel v rámci prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
požaduje předložení čestného 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, zadavatel požaduje
z důvodu právní jistoty, aby dodavatel v žádosti o účast předložil plnou moc nebo prohlášení o
oprávnění jednat.
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Splnění způsobilosti a kvalifikace pro zavedení do tohoto DNS prokáže dodavatel předložením
následujících dokladů, přičemž doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
doporučuje zadavatel členit následujícím způsobem:
Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
•

Je-li dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní
způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ může dodavatel nahradit v souladu s
§ 86 odst. 2 ZZVZ čestným prohlášením, nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle § 228 ZZVZ, či jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle §
87 ZZVZ.
Profesní způsobilost
Dodavatel předloží dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dále doklad dle § 77
odst. 2 písm. a) ZZVZ, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. V případě, že
dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, předloží oprávnění
podnikat (např. živnostenský list) v rozsahu předmětu odpovídajícímu tomuto DNS, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
•

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. Tuto skutečnost
dodavatel doloží formou čestného prohlášení.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ může dodavatel nahradit v souladu s
§ 86 odst. 2 ZZVZ čestným prohlášením, nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle § 228 ZZVZ, či jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle §
87 ZZVZ.
•

Technická kvalifikace
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Dodavatel předloží seznam významných dodávek ve vztahu předmětu veřejné zakázky
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Doklady prokazující technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ může dodavatel nahradit v souladu
s § 86 odst. 2 ZZVZ čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky dle § 87 ZZVZ.
VI.

Požadavky a doporučení pro zpracování žádosti o účast

V souladu s ustanovením § 138 odst. 1 ZZVZ používá zadavatel i dodavatelé při zavádění DNS
a zadávání veřejných zakázek v DNS plně elektronický otevřený systém podle § 213 ZZVZ.
Žádost o účast je možno podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html.
Zadavatel požaduje, aby žádost o účast byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem
osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Má se za to, že podepsáním žádosti o účast uznávaným
elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele jsou podepsány veškeré
dodavatelem vyhotovené dokumenty, které jsou součástí žádosti o účast.
Podpisem (podpisy) požadovaných dokladů potvrdí dodavatel pravdivost, úplnost a závaznost
všech údajů a svých tvrzení v žádosti o účast. Zadavatel doporučuje, aby byly požadované
doklady 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 žádosti o
účast 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 posoudí soulad žádosti o účast se zadávacími podmínkami uvedenými v této
zadávací dokumentaci ve smyslu ustanovení § 139 a §140 ZZVZ. Žádost o účast má zadavateli
umožnit posoudit splnění podmínek pro zařazení zájemce do DNS, nikoliv zadat konkrétní
veřejnou zakázku v DNS, a proto zadavatel upozorňuje, že žádosti o účast nebudou předmětem
hodnocení.
Dále zadavatel upozorňuje, že i v případě odmítnutí zařazení dodavatele do DNS v souladu
s ustanovením § 140 ZZVZ, může dodavatel podat žádost o účast opakovaně. Zadavatel v
souladu s ustanovením § 140 odst. 1 ZZVZ umožní dodavateli podat žádost o účast po celou
dobu trvání DNS.
Zadavatel stanovuje, že žádost o účast musí obsahovat:
• doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace;
• údaje o skutečném majiteli dodavatele, který je právnickou osobou – pakliže se zadavateli

nepodaří zjistit údaje o skutečném majiteli dodavatele dle § 122 odst. 4 ZZVZ dodavatel
doloží prohlášení o tom, že jako podmínku pro uzavření smlouvy akceptuje předložení
dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
Prohlášení lze zpracovat dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
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Zadavatel doporučuje, aby byla žádost o účast uvozena krycím listem žádosti o účast a
prohlášením dodavatele k žádosti o účast, který obsahuje další prohlášení nezbytná pro zařazení
dodavatele do tohoto DNS, zpracovaným podle předlohy v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Žádost o účast musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny
překladem do českého nebo slovenského jazyka.
Zadavatel doporučuje členit žádost o účast následujícím způsobem:
Krycí list žádosti o účast (zadavatel doporučuje použít vzor, který je přílohou č. 1 této
zadávací dokumentace);
b) Doklady k prokázání základní způsobilosti (zadavatel doporučuje použít vzor, který je
přílohou č. 2 této zadávací dokumentace);
c) Doklady k prokázání profesní způsobilosti (zadavatel doporučuje použít vzor, který je
přílohou č. 2 této zadávací dokumentace);
d) Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace (zadavatel doporučuje použít vzor,
který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace);
e) Ostatní doklady (například prohlášení, zplnomocnění zástupce k podpisu apod.).
a)

VII.

Lhůta pro podání žádosti o účast

Lhůta pro podání žádosti o účast:

Datum: 12. 10. 2020 Čas: 9:00 hodin

Po zavedení DNS umožní zadavatel po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat
žádost o účast prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html. Žádosti o účast doručené po zavedení DNS
zadavatel posoudí do 10 pracovní dnů od jejich doručení. Tuto lhůtu může zadavatel
v odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů. Zadavatel v této lhůtě odešle
dodavateli oznámení o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí včetně odůvodnění.
VIII. Otevírání nabídek v elektronické podobě – žádostí o účast
Otevírání nabídek/žádostí o účast je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické
podobě neveřejné.
Otevřením žádostí o účast podaných v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejich
obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě/žádosti o účast otevře zadavatel po uplynutí
lhůty pro podání žádosti o účast.
Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě/žádosti o účast kontrolovat,
zda byla nabídka/žádost o účast doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou
zprávou obsahující nabídku/žádost o účast nebylo před jejím otevřením manipulováno.
IX.

Ostatní podmínky zadávacího řízení
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Zadavatel v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ požaduje informace o tom, zda je
dodavatel malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003
týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel s ohledem na charakter veřejné zakázky prohlídku místa plnění nestanoví.
V případě, že v době trvání DNS dojde ke změně skutečností a údajů uvedených v žádosti o
účast, je dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci, je dodavatel povinen postupovat dle ustanovení § 88
odst. 1 ZZVZ.
Nabídky k jednotlivým veřejným zakázkám v DNS budou zadavatelem hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti dle § 114 ZZVZ. Pravidla pro hodnocení nabídek budou zadavatelem
stanovena v konkrétní výzvě k podání nabídky v rámci tohoto DNS.
Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.
Žádosti o účast se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace
k zadávacímu řízení.
V Hradci Králové dne 9. 9. 2020

prof. PharmDr.
Tomáš
Šimůnek, Ph.D.
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doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
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