VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Výzva k podání nabídek

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
na veřejnou zakázku s názvem

„Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2021“
Veřejná zakázka (dle také „VZ“) je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě
ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. ZZVZ, a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Toto
řízení je veřejnou zakázkou na uzavření rámcové dohody dle § 131 odst. 1 ZZVZ.
Zadávací dokumentace této VZ je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.vfu.cz/.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a
splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí
zdravotnický materiál.

1.
Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma/název:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále také „VFU Brno“)
Sídlo:
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Právní forma:
veřejná vysoká škola
IČ:
621 57 124
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor VFU Brno
Ve věcech veřejných zakázek, věcech obchodních a smluvních oprávněn zastupovat:
Ing. Bc. Radko Bébar, kvestor VFU Brno
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Jiří Sobotka, referent veřejných zakázek
tel.: 541 562 057, e-mail: sobotkaj@vfu.cz, Palackého tř. 1946/1, Brno 612 42
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vfu.cz/
Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele:
https://zakazky.vfu.cz/contract_display_1127.html
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2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací
podmínky.
Kompletní výčet součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce:
1. Textová část zadávací dokumentace (dále také „ZD“)
2. Příloha č. 1 ZD – Specifikace zboží
3. Příloha č. 2 ZD – Smluvní vzory:
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00036 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 1 VZ
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00037 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 2 VZ
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00038 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 3 VZ
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00039 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 4 VZ
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00040 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 5 VZ
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00041 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 6 VZ
• Smluvní vzor Rámcové dohody č. 1900/00042 (vč. jeho přílohy – „Specifikace a
ceník“) pro část č. 7 VZ
4. Příloha č. 3 ZD - KALKULACE - Příloha pro potřeby hodnocení:
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 1 VZ
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 2 VZ
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 3 VZ
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 4 VZ
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 5 VZ
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 6 VZ
• KALKULACE – příloha pro potřeby hodnocení – pro část č. 7 VZ
5. Příloha č. 4 ZD – Výzva k podání nabídky
Elektronická podoba této zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je v kompletní podobě
uveřejněna a poskytována neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici na profilu
zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.
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Zadavatel žádá dodavatele, který získá výzvu nebo zadávací dokumentaci neomezeným
dálkovým přístupem, aby bez zbytečného odkladu oznámil tuto skutečnost zadavateli a požádal
zadavatele o přiřazení k veřejné zakázce v rámci elektronického nástroje (systému) E-ZAK.

3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: nabídky lze podávat do 17. 3. 2021 do 11:00 hod. V tento den a
hodinu již musí být všechny nabídky doručeny zadavateli. Nabídky doručené po tomto termínu
se v souladu s ust. § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení k nim
nebude přihlíženo.
4. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:
4.1. Nabídku je nutno podat písemně.
4.2. Zadavatel v souladu s § 107 a § 211 odst. 3 ZZVZ umožňuje podání nabídek pouze
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje:
4.2.1. Dodavatel je povinen použít elektronický nástroj E-ZAK Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno. Elektronický nástroj E-ZAK je dostupný na
adrese https://zakazky.vfu.cz/ .Veškeré podmínky a informace týkající se
elektronického nástroje jsou dostupné na https://zakazky.vfu.cz/
4.3. Jazyk nabídky: Nabídka bude podána v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty
vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředně
ověřeným překladem do českého nebo slovenského jazyka; to neplatí pro podpůrné
dokumenty technické specifikace nabízeného plnění (např. technické listy, oficiální
brožury výrobce atd.), které mohou být předloženy v anglickém jazyce.
Dále v souladu s § 45 ZZVZ platí: Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný
doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se
předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Všechny níže uvedené požadavky na kvalifikaci jsou stanoveny shodně pro všechny části
veřejné zakázky.
Obecné požadavky k prokázání kvalifikace
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. Všechny doklady o
kvalifikaci budou zadavateli předkládány v českém nebo slovenském jazyce.
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Dodavatelé mohou doklady o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ v průběhu zadávacího řízení vyžádat
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Vybraný dodavatel
předloží na výzvu zadavatele před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Zadavatel vyloučí
dodavatele, který tyto doklady nepředloží.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst.
1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců přede dnem podání nabídky.
Dodavatel může předložit k prokázání základní a profesní způsobilosti Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů na základě § 228 ZZVZ, pokud k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázána základní nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů starší než 3 měsíce.
Dodavatel může také prokázat splnění základní a profesní kvalifikace certifikátem ze systému
certifikovaných dodavatelů nebo osvědčením na základě § 233 a § 234 ZZVZ.
V souladu s § 81 ZZVZ platí: V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.
V souladu s § 82 ZZVZ platí: V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní
způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, musí účastník postupovat dle ust. § 88 odst. 1
ZZVZ. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odstavci 1 ZZVZ,
zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Zadavatel
požaduje prokázání splnění:
• základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ
• profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel nepožaduje prokázání dalších kvalifikačních předpokladů.
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (dle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ)
(1)

Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
(2)

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 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.

(3)

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ:
Dodavatelé mohou prokázat splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného
prohlášení. Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel požadovanou základní
způsobilost dle ust. § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ splňuje; čestné prohlášení musí být datováno a
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Dodavatelé mohou prokazovat splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením konkrétních dokladů dle ust. § 75 odst. 1 ZZVZ.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (dle § 77 odst. 1 ZZVZ)
(1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ:
Dodavatelé mohou prokázat splnění podmínek profesní způsobilosti předložením čestného
prohlášení. Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel požadovanou profesní
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způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ splňuje; čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Dodavatelé mohou prokazovat splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením konkrétních dokladů dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ
Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí ve smyslu § 35 ZZVZ. Jednotlivé části veřejné
zakázky budou hodnoceny samostatně.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž zadavatel bude
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání každé z částí této veřejné zakázky je celková
nabídková cena v CZK bez DPH za celý předmět plnění jednotlivé části veřejné zakázky.
Nabídky pro danou část VZ budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v CZK bez DPH
pro danou část VZ. Nejvhodnější nabídkou pro danou část veřejné zakázky je nabídka s
nejnižší celkovou nabídkovou cenou v CZK bez DPH.

Pro účely hodnocení dané části této veřejné zakázky se celkovou nabídkovou cenou rozumí
celková součtová nabídková cena v CZK bez DPH stanovená dle cenové kalkulace pro
příslušnou část veřejné zakázky obsažené v příloze č. 3 ZD „KALKULACE – Příloha pro
potřeby hodnocení“ (příloha č. 3 ZD zvlášť pro část č. 1, část č. 2, část č. 3, část č. 4, část č. 5
část č. 6 a část č. 7).
Kalkulace celkové součtové nabídkové ceny bude vypočtena na základě nabízených
jednotkových cen pro jednotlivé položky a předpokládaného objemu odběru jednotlivých
položek za dobu trvání rámcové dohody, a to dle vzorce obsaženého v příloze „KALKULACE –
příloha pro potřeby hodnocení“ (zvlášť pro část č. 1 VZ, část č. 2, část č. 3, část č. 4, část č. 5
část č. 6 a část č. 7). Předpokládaný objem odběru jednotlivých položek je určen na základě
předpokládaných potřeb nákupů za dobu trvání rámcové dohody a dále na základě údajů o
nákupech z předchozích let. Reálně uskutečněný rozsah nákupů jednotlivých položek po dobu
trvání rámcové dohody bude vždy vycházet z aktuálních potřeb zadavatele v průběhu trvání
rámcové dohody. (Reálný objem nákupů tak může být vyšší i nižší než předpokládaná spotřeba
uvedená v kalkulaci.)

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Tato Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ na
veřejnou zakázku s názvem: „Zdravotnický materiál – rámcová dohoda 2021“ je součástí
Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Zdravotnický materiál – rámcová dohoda
2021“, přičemž elektronická podoba zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je v kompletní
podobě uveřejněna a poskytována neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici na
profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

V Brně dne
Digitálně podepsal

Ing. Bc.
Ing. Bc. Radko Bébar
2021.02.23
Radko Bébar Datum:
11:26:38 +01'00'

