VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME PCR S HRM“
Tato zadávací dokumentace se vztahuje k veřejné zakázce na dodávky „ZAŘÍZENÍ PRO
REAL TIME PCR S HRM“ (dále také „VZ“) zadávané v otevřeném řízení v souladu s
ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).
1. Identifikační údaje zadavatele a údaje o zadávacím řízení:
Veřejný zadavatel:
Obchodní firma/název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále také
„zadavatel“ nebo „VFU Brno“)
Sídlo:
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Právní forma:
veřejná vysoká škola
IČ:
621 57 124
DIČ:
CZ 621 57 124
Osoba oprávněná jednat:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor
Ve věcech veřejných zakázek a věcech obchodních a smluvních oprávněn jednat:
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., Děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie
(„FVHE“) VFU Brno
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Marek Buriška, linka 541 562 011, email
buriskam@vfu.cz (dále jen „zadavatel“ nebo „VFU Brno“).
1.1. Předběžné oznámení veřejného zadavatele – Oznámení předběžných informací
Veřejný zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 86 ZVZ zahájit zadávací řízení
nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.
Datum odeslání oznámení k uveřejnění ve VVZ
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ
Evidenční číslo formuláře (oznámení) ve VVZ
Evidenční číslo v TED

02.08.2013
362541
7301011062541
2013/S 152-264169

1.2. Zahájení zadávacího řízení – Oznámení o zakázce
Zadavatel zahájil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 26 odstavce 1 ZVZ odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, tím oznámil neomezenému počtu
dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na dodávky v otevřeném řízení v souladu s
ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ. Oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání
nabídek dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace.
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Zadavatel je povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení způsobem uvedeným v
§ 146 a § 147 ZVZ.
Datum odeslání oznámení k uveřejnění ve VVZ
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ

6.9.2013
362541

1.3. Zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele
Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky. Zadávací dokumentace se skládá z těchto níže uvedených dokumentů,
které jsou všechny nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o tyto dokumenty:
1)
2)
3)
4)

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
Kvalifikační dokumentace – příloha č. 1 ZD (dále jen „Kvalifikační dokumentace“)
Technické podmínky – příloha č. 2 ZD (dále jen „Technické podmínky“)
Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 2350/00003 včetně příloh – příloha č. 3 ZD
(dále jen „smluvní vzor“)

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě včetně všech příloh uveřejněna a neomezeným
dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/
Zadavatel upozorňuje dodavatele/ uchazeče, že tato veřejná zakázka je administrována
prostřednictvím elektronického nástroje (systému) E-ZAK, který je certifikován podle
vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající
se certifikátu shody.
Nepřihlášení/ neregistrovaní uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a
případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a
přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci
příslušných zadávacích řízení. Pokud dodavatel/ uchazeč nemá v systému E-ZAK ještě žádný
účet, nemůže se do systému E-ZAK přihlásit a provádět úkony v rámci zadávacích řízení, proto
zadavatel doporučuje tomuto dodavateli/ uchazeči se v systému E-ZAK zaregistrovat.
Podrobné podmínky a informace o registraci a ovládání systému E-ZAK lze získat
v uživatelské příručce pro dodavatele, která je volně dostupná po odkazem:
https://zakazky.vfu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
K dokončení registrace a v rámci komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK je nutný elektronický podpis. Podrobnější informace jsou volně dostupné na
https://zakazky.vfu.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, kontaktní osobu zadavatele,
kterou je Ing. Marek Buriška, a to prostřednictvím e-mail: buriskam@vfu.cz, tel.: 541 562 011
2. Název veřejné zakázky:

„ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME PCR S HRM“
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3. Číslo veřejné zakázky:

VZ 66/2013

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 850 000 CZK bez DPH (1 028 500 CZK
bez DPH) za celý předmět plnění této veřejné zakázky.
Tato hodnota je zároveň cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené
s plněním této veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
v případě, kdy výše nabídkové ceny bez DPH vítězného uchazeče překročí uvedený
limitní náklad pro plnění této veřejné zakázky.
5. CPV kód:
38951000-6

Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR)
v reálném čase

6. Druh a předmět veřejné zakázky
6.1. Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), jejímž předmětem je dodávka zboží.
6.2. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zařízení pro real time PCR s
HRM – 1 ks. Uvedené zboží (předmět plnění), podrobná technická specifikace
předmětu plnění a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou podrobně
specifikovány v této zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh, které tvoří
její nedílnou součást (dále též „ZD“). Dodávka zboží bude provedena rovněž
v souladu s obchodními podmínkami uvedenými ve smluvním vzoru Kupní
smlouvy č. 2350/00003, jenž tvoří jako příloha č. 3 ZD nedílnou součást zadávací
dokumentace.
6.3. Tato zadávací dokumentace a všechny přílohy, které tvoří její nedílnou součást,
jsou v kompletní podobě uveřejněny a poskytovány neomezeným dálkovým
přístupem a bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/ .
6.4. Dodávkou zboží se pro účely této veřejné zakázky rozumí pořízení zboží, jeho
odborná instalace a umístění, zaškolení obsluhujícího personálu zadavatele,
všechno v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Kupní smlouvy
č. 2350/00003, který je spolu s touto zadávací dokumentací v kompletní podobě
uveřejněn a poskytován neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici
na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/
6.5. Zboží bude uchazečem zadavateli dodáno jako celek v souladu s podmínkami
zadavatele stanovenými v smluvním vzoru Kupní smlouvy č. 2350/00003.
6.6. Veškerý dodaný software, jenž je součástí dodávky zboží (přístroje), musí být
možné aktualizovat z webových stránek výrobce zdarma.
6.7. Dodavatel zboží (přístroje) musí nabízet komerční kity pro real-time PCR analýzy,
které jsou optimalizovány pro jím dodaný přístroj, umožňující identifikaci a detekci
bakterií včetně Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria spp., Yersinia
enterocolitica a Escherichia coli.
6.8. Podrobná technická specifikace a minimální požadavky zadavatele na zboží jsou
stanoveny v „Technických podmínkách“, které tvoří přílohu č. 2 ZD.
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6.9. Součástí pořízení zboží („předmětu plnění“) je také jeho kompletace a uvedení do
plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka
zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek,
revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo
technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Součástí předmětu plnění
této veřejné zakázky je i předání technické dokumentace s přesným popisem zboží
v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele předána nejpozději při
předání zboží.
6.10. Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle
obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu
se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a
zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou
specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o
vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací
dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je
tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce
nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.
6.11. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném
nadlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
6.12. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku
pouze na celý předmět této veřejné zakázky.
6.13. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je
považováno i uvedení více číselných vyjádření než jedno pro hodnotící kritérium.
6.14. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících
z účasti uchazeče v zadávacím řízení.
6.15. Zboží je určeno k nezbytné přístrojové výbavě na VFU Brno. Účelem pořízení
předmětu plnění je modernizace a zefektivnění fungování stávajícího zařízení a
vybavení na VFU Brno.
6.16. Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího
řízení.
6.17. Každý uchazeč by měl pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit
všechny formuláře a jejich přílohy, na které odkazuje tato zadávací
dokumentace, a splnit všechny termíny a podmínky, obsažené v ZD.
Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a
dokumentace, nerespektující ustanovení ZD včetně jejích příloh, mohou mít za
následek vrácení nabídky nebo vyřazení nabídky z další účasti na veřejné zakázce a
vyloučení uchazeče.
7. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
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Zahájení plnění :

po podpisu smlouvy

Ukončení plnění :

do 30 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 17.12.2013 včetně

Místo plnění :

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42
Brno, budova č. 13, Ústav hygieny a technologie masa, FVHE VFU Brno

Podrobnosti doby a místa plnění jsou uvedeny v čl. 3 příslušného smluvního vzoru Kupní
smlouvy č. 2350/00003, který tvoří přílohu č. 3 ZD. Smluvní vzor a ZD jsou v kompletní
podobě uveřejněny a poskytovány neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici
na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/
8. Přístup k Zadávací dokumentaci
Elektronická podoba zadávací dokumentace, včetně jejich všech příloh jsou v kompletní
podobě uveřejněny a poskytovány neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici
na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.
Zadavatel žádá dodavatele, který získá zadávací dokumentaci neomezeným dálkovým
přístupem, aby bez zbytečného odkladu oznámil tuto skutečnost zadavateli prostřednictvím
provedení registrace v rámci elektronického nástroje (systému) E-ZAK a zasláním zadavateli
v systému E-ZAK žádosti o přiřazení mezi registrované dodavatele k dané zakázce na adrese
https://zakazky.vfu.cz/registrace.html nebo poskytl zadavateli potřebné identifikační a
kontaktní údaje, pro provedení registrace zadavatelem, a to minimálně v rozsahu:
- obchodní firma nebo název
- sídlo
- právní forma
- identifikační číslo
- kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, telefonní číslo a
- kontaktní e-mailovou adresu dodavatele.
Pod uvedenými údaji bude dodavatel zadavatelem zaregistrován do systému E-ZAK.
Zadavatel upozorňuje dodavatele/ uchazeče, že komunikace mezi dodavateli/ uchazeči a
zadavatelem bude probíhat prostřednictvím elektronického nástroje (systému) E-ZAK,
z tohoto důvodu je nutné, aby se uchazeč do E-ZAKu sám zaregistroval nebo poskytl
zadavateli potřebné výše uvedené identifikační a kontaktní údaje, pro provedení
registrace zadavatelem.
Zadavatel upozorňuje dodavatele/ uchazeče, že neoznámí-li dodavatel/ uchazeč získání
výzvy nebo zadávací dokumentace zadavateli, nebudou mu případné dodatečné
informace a další dokumenty či informace zveřejňované v souvislosti s výběrovým
řízením moci být doručeny.
K dokončení registrace a v rámci komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK je nutný elektronický podpis. Podrobnější informace jsou volně dostupné na
https://zakazky.vfu.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Pokud dodavatel nemá dokončenou registraci, nemůže se do systému E-ZAK přihlásit a
provádět úkony v rámci zadávacích řízení.
Podrobné informace o ovládání systému E-ZAK lze získat v uživatelské příručce pro
dodavatele: https://zakazky.vfu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
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9. Lhůta a místo podání nabídek
9.1. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení
výběrového řízení, tj. po dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení dle
§ 26 odstavce 1 ZVZ
Ukončení příjmu nabídek/ konec lhůty pro podání nabídek:
Všechny nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do dne
30.10.2013 do 13:00 hod.
V tento den a hodinu již musí být všechny nabídky doručeny zadavateli.
9.2. Zadavatel v souladu s § 69 odst. 5 ZVZ umožňuje podání nabídek v listinné podobě i
podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje:
9.2.1. Nabídky podávané v listinné podobě: V případě podání nabídky v listinné
podobě uchazeč doručí zadavateli nabídku v listinné podobě v jednom
písemném vyhotovení v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem
veřejné zakázky, tj. Veřejná zakázka: „ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME
PCR S HRM“, a údajem „NEOTEVÍRAT“. Všechny listy každého výtisku
nabídky by měly být očíslovány, prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec
po převázání by měl být přelepen zálepkou a opatřen razítkem a podpisem
uchazeče. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na kterou je možno
zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 a odst. 7 ZVZ.
9.2.2. Nabídky podávané v elektronické podobě: V případě podání nabídky
elektronickými prostředky je uchazeč 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/ .
9.3. Jazyk nabídky: Nabídka bude podána v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené
v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka; to neplatí
pro dokumenty ve slovenštině a pro podpůrné dokumenty technické specifikace
nabízeného plnění (např. technické listy, oficiální brožury výrobce atd.), které
mohou být předloženy v anglickém jazyce.
9.4. Místo pro podání nabídek:
9.4.1. Nabídky podávané v listinné podobě: Nabídky v listinné podobě se
podávají prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní
služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla
zadavatele, nebo osobně v sídle zadavatele (tj. Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Rektorát, budova č. 1, I. poschodí, dveře č. 211 – Ing.
Marek Buriška), a to v pracovních dnech v době od 09:00 hod do 11:00 hod
po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele uvedenou
v čl. 8 této výzvy.
9.4.2. Nabídky podávané v elektronické podobě: nabídky podané v elektronické
podobě jsou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ,
dostupného na adrese https://zakazky.vfu.cz/ , v souladu s § 149 ZVZ.
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10. Otevírání obálek
10.1. Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno 30.10.2013 ve 13:05 a bude probíhat
v souladu s ustanovením § 71, § 72 a § 73 ZVZ, a to v sídle kanceláří zadavatele
(tj. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Rektorát-zasedací místnost Odd.
veřejných zakázek, I. poschodí, dveře č. 211).
10.2. Uchazeč je oprávněn dle ust. § 71 odst. 8 a § 73 odst. 4 ZVZ být přítomen při
otevírání nabídek, a to v počtu nejvýše 2 osob za 1 uchazeče; za uchazeče se může
otevírání obálek s nabídkami účastnit pouze statutární orgán nebo zástupce
uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při
otevírání obálek), který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do
listiny účastníků.
11. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele:
buriskam@vfu.cz.

Ing. Marek Buriška, tel.: 541 562 011, email

12. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 60 dnů od posledního dne lhůty pro podání
nabídek. Tato doba se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím pořadí až do
doby uzavření smlouvy. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
kdykoliv během této lhůty.
13. Kvalifikační dokumentace - kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
Kvalifikační dokumentace je nedílnou součástí ZD a tvoří její přílohu č. 1.
Uchazeč je povinen ve lhůtě pro podání nabídky prokázat splnění kvalifikace dle níže
uvedených požadavků. Uchazeč prokazuje splnění:
• základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 ZVZ; a
• profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) ZVZ; a
• technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst.1 písm. a) a e) ZVZ.
Rozsah a způsob prokázání kvalifikační předpokladů je blíže specifikován a uveden
v kvalifikační dokumentaci, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této ZD.

•

Ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům, ve smyslu § 56 odst. 5 ZVZ
veřejný zadavatel požaduje:
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů (dále jen TKP“) uchazeč předloží:
•

k prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předloží formou čestného
prohlášení seznam alespoň 3 významných dodávek se stejným nebo obdobným
plněním jako je předmět této veřejné zakázky, tedy dodávek zařízení pro real time
PCR pro HRM, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich
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rozsahu a doby plnění, přičemž finanční objem každé jednotlivé dodávky (položky
seznamu) uvedené uchazečem do tohoto seznamu musí činit minimálně 400 000
CZK bez DPH. Zadavatel požaduje, aby tento seznam obsahoval výhradně dodávky,
se stejným nebo obdobným plněním jako je předmět této veřejné zakázky, tedy
dodávky zařízení pro real time PCR pro HRM, přičemž jako obdobné plnění
zadavatel akceptuje rovněž dodávky zařízení pro molekulárně genetické aplikace.
Pro tento účel může uchazeč vzorový FORMULÁŘ 2. (FORMULÁŘ 2. je nedílnou
součástí zadávací dokumentace a je zveřejněn v editovatelné podobě současně
s touto ZD na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/).
Přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně
Seznam realizovaných dodávek musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
•

k prokázání TKP dle ust. § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ uchazeč ve své nabídce předloží pro
předmět plnění této veřejné zakázky, formou povinné přílohy smluvního vzoru Kupní
smlouvy č. 2350/00003, k této veřejné zakázce, fotografie nebo náčrty a popisy návrhu
veškerého zboží určeného k dodání, uvedeného ve smluvním vzoru Kupní smlouvy
č. 2350/00003, přičemž:
a) popisy s fotografiemi nebo náčrty budou zpracovány v členění dle přílohy
č. 1 („Technické specifikace zboží“) příslušného smluvního vzoru Kupní
smlouvy č. 2350/00003;
b) popis každé položky, musí splňovat všechny požadavky zadavatele uvedené
v Technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 ZD;
c) tento návrh (tj. povinná příloha nabídky k této veřejné zakázky) bude
datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
13.1. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost stanovenou podle § 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v
zadávacím řízení. Zadavatel uchazeči vyloučení z účasti v zadávacím řízení
bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodů.
13.2. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
povinen v takovém případě povinen v nabídce předložit:
13.2.1. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu
podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; a
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smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

13.2.2.

14. Hodnotící kriteria
14.1.
Zadavatel stanovil v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ základním
hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku ekonomickou výhodnost
nabídky.
14.2.
V souladu s ust. § 78 odst. 5 ZVZ zadavatel stanovil tato jednotlivá dílčí
hodnotící kritéria, jež jsou včetně svojí váhy definována v následující tabulce:
Dílčí
hodnotící
kritérium
číslo:

1.
2.

3.

4.

5.

14.3.

Dílčí hodnotící kritérium

Váha

„Nabídková cena v CZK bez DPH“
„Záruční doba“ na celý předmět plnění – všechny součásti
a komponenty (min. 24 měsíců)
„Cena za 1 pravidelnou preventivní prohlídku v pozáruční
době v CZK bez DPH“ – (max. 10 000 CZK bez DPH)
V takto stanovené ceně za pravidelnou preventivní
prohlídku v pozáruční době budou zahrnuty náklady s ní
související, a to konkrétně příjezd a doprava servisního
technika do místa plnění, základní servisní úkony a
celková kalibrace přístroje.
„Cena za 1 hodinu práce servisního technika - servisu
v pozáruční době v CZK bez DPH“
„Cena dopravy na místo servisního zásahu – místo plnění
v pozáruční době v CZK bez DPH“ (Uchazeč uvede
celkovou konečnou cenu v CZK bez DPH, zadavatel
nebude akceptovat cenu uvedenou parciálním dílem jako
je například cena za 1km, v takovém případě bude
uchazeči přidělena za toto dílčí hodnotící kriterium
bodová hodnota 0 bodů)

70 %
12 %

6%

6%

6%

Hodnocení nabídek bude provedeno pro tuto veřejnou zakázku podle
ekonomické výhodnosti nabídky pomocí dílčích hodnotících kritérií uvedených
včetně jejich váhy v čl. 14.2. této ZD v sestupném pořadí, a to pro každé dílčí
hodnotící kritérium zvlášť.
14.3.1. Pro dílčí hodnotící kritéria pod pořadovým číslem 1., 3., 4., 5. uvedená
v čl. 14.2. této ZD:
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získá hodnocená nabídka počet vážených bodů pro dané dílčí
hodnotící kritérium násobkem poměru hodnoty nejvhodnější nabídky
(nejnižší hodnoty) k hodnotě hodnocené nabídky a násobkem váhy
dílčího hodnotícího kritéria vyjádřené v procentech;
bude pro výpočet počtu vážených bodů použit následující vzorec:
váha dílčího
hodnotícího kritéria
vyjádřená v
procentech

nejnižší hodnota
hodnocená hodnota

x

Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vždy
vynásobeny vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria dle čl. 14.2.
této ZD. Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3
desetinná místa.
14.3.2. Pro dílčí hodnotící kritérium pod pořadovým číslem 2. uvedené v čl.
14.2. této ZD:
- získá hodnocená nabídka počet vážených bodů pro dané dílčí
hodnotící kritérium násobkem poměru hodnoty hodnocené nabídky
k hodnotě nejvhodnější nabídky (nejvyšší hodnoty) a násobkem váhy
dílčího hodnotícího kritéria vyjádřené v procentech;
- bude pro výpočet počtu vážených bodů použit následující vzorec:
hodnocená hodnota
nejvyšší hodnota

14.4.

14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

x

váha dílčího
hodnotícího kritéria
vyjádřená v
procentech

Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vždy vynásobeny
vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria dle čl. 14.2. této ZD. Takto
vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa.
Součet vážených bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria pro tuto veřejnou
zakázku pak určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.
Nejvhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší
hodnotou součtu vážených bodů.
Číselné vyjádření požadovaných dílčích hodnotících kritérií uchazeč uvede
formou vyplnění příslušných ustanovení smluvního vzoru Kupní smlouvy
č. 2350/00003 (čl. 4.1., čl. 7.1. a čl. 7.14.), který tvoří jako příloha č. 3 nedílnou
součást ZD.
Pro účely hodnocení je vždy rozhodná nabídková cena v CZK bez DPH uvedená
uchazečem v článku 4.1. a další údaje v čl. 7. uvedené ve smluvním vzoru Kupní
smlouvy č. 2350/00003.
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14.9.

14.10.

V případě, že uchazeč uvede pro dílčí hodnotící kritérium pod pořadovým
číslem 2. hodnotu nižší než je zadavatelem uvedená minimální možná hraniční
hodnota, bude uchazeči za toto dílčí hodnotící kritérium přiděleno 0 bodů.
V případě, že uchazeč uvede pro dílčí hodnotící kritérium pod pořadovým
číslem 3. hodnotu vyšší než je zadavatelem uvedená maximální možná hraniční
hodnota, bude uchazeči za toto dílčí hodnotící kritérium přiděleno 0 bodů.

15. Požadavek zadavatele dle § 44 odst. 6 ZVZ
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele,
a to minimálně v rozsahu dle § 17 písm. d) ZVZ.
Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením,
jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu
dodávek.
V případě, kdy uchazeč má v úmyslu zadat určitou část této VZ subdodavateli, uchazeč
doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci,
podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném
prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový
subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat
závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
16. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uchazečem zpracována způsobem uvedeným v této zadávací
dokumentaci.
Ocenění kupní ceny zboží včetně všech nákladů spojených s plněním této VZ bude
provedeno vyplněním cenových údajů v čl. 4. smluvního vzoru Kupní smlouvy
č. 2350/00003, která tvoří přílohu č. 3 této ZD.
Předpokládaná hodnota za plnění veřejné zakázky je vždy stanovena jako cena maximální.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, kdy výše nabídkové ceny
bez DPH překročí uvedený limitní náklad pro plnění této veřejné zakázky.
Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje výhradně řádným vyplněním cenových údajů v čl.
4. příslušného smluvního vzoru Kupní smlouvy č. 2350/00003, který tvoří přílohu č. 3 ZD.
Pro účely hodnocení je vždy rozhodná nabídková cena bez DPH uvedená uchazečem
v příslušném článku 4.1. ve smluvním vzoru Kupní smlouvy č. 2350/00003.
Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu bez DPH i nabídkovou cenu včetně DPH a
samostatně i částku DPH.
Nabídková cena musí obsahovat a zahrnovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky,
veškeré náklady uchazeče související s poskytnutím plnění (včetně dopravy, balného,
montáže, atd.) a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
Podmínky změny nabídkové ceny: Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že
v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH.
V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných
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v době vzniku zdanitelného plnění. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací,
změnou hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem
na měnový kurz a stabilitu měny.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez
ohledu na jakékoliv důvody, snížit či zvýšit druh a rozsah jednotlivých dodávek. Případné
změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky určuje zadavatel a budou řešeny v souladu
se ZVZ.
17. Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedenými
v této zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce v písemné
formě.
Nabídka musí obsahovat všechny náležitosti stanovené dle § 68 odst. 2 a 3 ZVZ a náležitosti
stanovené zadavatelem, a to zejména:
17.1 Identifikační údaje uchazeče: Každý uchazeč zpracuje a do své nabídky předloží
své identifikační údaje v jednom vyhotovení v takovém rozsahu, v jakém jsou
uvedeny na FORMULÁŘ 1. – Krycí list nabídky, který může využít jako vzor
(FORMULÁŘ 1. je nedílnou součástí zadávací dokumentace a je zveřejněn
v editovatelné podobě současně s touto ZD na profilu zadavatele
https://zakazky.vfu.cz/). Formulář musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče;
17.2. Návrh smlouvy, který bude:
17.2.1 obsahovat pouze všechna ustanovení smluvního vzoru Kupní smlouvy
č. 2350/00003. (Návrh smlouvy nesmí být měněn, uchazeč pouze doplní do
svého návrhu předmětné smlouvy data a údaje, které jsou po něm
vyžadovány v čl. 14. této ZD);
17.2.2 datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; a
17.2.3 mít připojeny a vyplněny všechny přílohy, na které návrh smlouvy
odkazuje.
17.3. Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, jejichž výčet je blíže
uveden v Kvalifikační dokumentaci (příloha č. 1 ZD).
17.4. Nabídkovou cenu, kterou uchazeč zpracuje výhradně řádným vyplněním
cenových údajů v čl. 4 příslušného smluvního vzoru Kupní smlouvy
č. 2350/00003.
17.5. Přesný popis návrhu každé položky zboží včetně jeho grafického znázornění
(foto, náčrt, apod.), přičemž tento návrh musí být:
17.5.1. zpracován dle požadavků zadavatele uvedených v ZD;
17.5.2. datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
17.6. Prostou kopii kompletní nabídky v elektronické podobě (např. skenovaná) na
1 ks CD-R.
17.7. V souladu s § 68 odst. 3 ZVZ součástí nabídky musí být rovněž:
17.7.2. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
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17.8.

17.9.

v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele uchazeč výslovně uvede formou čestného prohlášení, zda některý ze
seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních
3 letech pracoval či nepracoval u zadavatele;
17.7.3. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek - doložit formou
čestného prohlášení;
17.7.4. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zvláštního právního předpisu ve smyslu ustanovení § 68
odst. 3 písmeno c) ZVZ, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
- doložit formou čestného prohlášení.
Doklady potřebné k prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, pokud
uchazeč prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, a to
v souladu s čl. 13.2. této zadávací dokumentace a seznam subdodavatelů
v souladu s čl. 15 této zadávací dokumentace, pokud bude zajišťovat plnění této
VZ prostřednictvím subdodavatele
Všechny listy nabídky by měly být očíslovány, prošity a provázány šňůrkou do
jednoho svazku, jejíž konec po převázání by měl být přelepen zálepkou a opatřen
razítkem, podpisem uchazeče a dostatečným způsobem zajištěny proti manipulaci
s jednotlivými listy.

18.

Technické podmínky
Technické podmínky, tedy specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na
zboží (předmět plnění), jehož dodávka je předmětem této veřejné zakázky jsou podrobně
uvedeny v dokumentu „Technické podmínky“, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou
součást této ZD, a který je spolu s touto zadávací dokumentací v kompletní podobě
uveřejněn a poskytován neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici na
profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/

19.

Smluvní vzor Kupní smlouvy:
Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 2350/00003, tedy veškeré obchodní podmínky zadavatele
tvoří přílohu č. 3 této ZD.
Součástí nabídky uchazeče musí být i tyto podrobné obchodní a smluvní podmínky, tedy
návrh Kupní smlouvy č. 2350/00003, jejíž smluvní vzor je jako příloha č. 3 nedílnou
součástí zadávací dokumentace této VZ.
19.5.
Návrh smlouvy uchazeče musí obsahovat pouze všechna ustanovení
příslušného smluvního vzoru Kupní smlouvy č. 2350/00003, který tvoří jako
nedílná součást přílohu č. 3 ZD, uveřejněné spolu s touto výzvou na profilu
zadavatele https://zakazky.vfu.cz/. Uchazeč pouze doplní do svého návrhu
předmětné smlouvy data a údaje, které jsou po něm vyžadovány a připojí
všechny přílohy, které jsou v něm uvedeny.
19.6.
Tento návrh smlouvy musí být datován a podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Nepodepsaný návrh smlouvy je
nepodepsanou nabídkou ve smyslu ZVZ a je proto právně neúčinný.
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Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže
vyřazena pro nesplnění podmínek zadání. Pokud podává nabídku více
dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni všichni
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být
podepsán (ve všech částech k podpisu určených) oprávněnou osobou všech
dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání
právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.
20.

Hlavní platební podmínky
20.1. Úhrada bude prováděna bezhotovostně po převzetí plnění zadavatelem na
základě uchazečem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní
účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).
20.2. Zadavatel neposkytuje zálohy.
20.3. Další platební podmínky jsou uvedeny v čl. 5 a násl. smluvního vzoru Kupní
smlouvy, č. 2350/00003.

21.

V souladu s ust. § 69 ZVZ:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele,
jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

22.

Zadavatel si vyhrazuje právo
22.1.
Změnit nebo doplnit podmínky této veřejné zakázky v souladu s ust. § 49 ZVZ.
22.2.
Neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě pro podání
nabídek a odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování
korespondence.
22.3.
Požadovat po uchazeči písemné objasnění předložených informací či dokladů
nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění
kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo
uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je povinen tuto povinnost splnit ve lhůtě
stanovené zadavatelem. Jakékoli vysvětlení nabídky nesmí navrhovat, měnit, ani
se pokoušet měnit cenu nebo obsah nabídky, s výjimkou připuštěného doplnění
kvalifikace.
22.4.
Odmítnout všechny podané nabídky.
22.5.
Zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy v souladu s ustanovením
ZVZ.
22.6.
Vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy.
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22.7.
22.8.
22.9.
23.

Oznámit nejvhodnější nabídku pouze uchazečům, jejichž nabídka nebyla
vyloučena.
Neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídek.
Nevracet uchazečům podané nabídky.

Oprávnění uchazeče
23.1.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
23.2.
Zadavatel apeluje na dodavatele, aby žádost o dodatečné informace podávali
výhradně pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek a
provedli registraci dodavatele v tomto systému, aby mohly být dodavateli
zasílány veškeré informace týkající se této veřejné zakázky.
23.3.
Pokud dodavatel doručí žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím
podmínkám zadavateli elektronickou poštou, poštou nebo osobně, je povinen ve
své žádosti (dokumentu) uvést své identifikační údaje minimálně v rozsahu dle §
17 odstavce d) ZVZ (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
identifikační číslo), kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, telefonní číslo a
zejména kontaktní e-mailovou adresu dodavatele, na kterou budou
následně zasílány další případné dodatečné informace. Pod uvedenými údaji
bude dodavatel zaregistrován do systému E-ZAK.
23.4.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že neoznámí-li získání zadávací
dokumentace zadavateli, nemohou mu případné dodatečné informace a
další informace související s výběrovým řízením být doručeny.
23.5.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel
prostřednictvím elektronického nástroje (systému) E-ZAK i všem ostatním
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta. Současně budou tyto dodatečné
informace včetně přesného znění žádosti zadavatelem zveřejněny s využitím
elektronického systému zadávání veřejných zakázek.
23.6.
Podrobnější informace o systému E-ZAK, registraci a doručování informací
jsou podrobně uvedeny v úvodu této Výzvy.
23.7.
Uchazeč je oprávněn odvolat nebo změnit nabídku, která již byla doručena
zadavateli, a to pouze do konce lhůty stanovené čl. 9.1. této ZD.
23.8.
Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
23.9. Uchazeč je oprávněn dle ust. § 71 odst. 8 a § 73 odst. 4 ZVZ být přítomen při
otevírání nabídek, a to v počtu nejvýše 2 osob za 1 uchazeče; za uchazeče se
může otevírání obálek s nabídkami účastnit pouze statutární orgán nebo
zástupce uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování
účasti při otevírání obálek), který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a
zapíše se do listiny účastníků.
23.10. Uchazeč je oprávněn podat námitku proti všem úkonům zadavatele. Uchazeč je
musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona
úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.
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23.11.

23.12.

24.

Uchazeč je oprávněn podat zadavateli námitky proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v
zadávacím řízení a doručit jej zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o
vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
Uchazeč je oprávněn podat zadavateli zdůvodněné námitky v souladu s § 110
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 147a ZVZ je vybraný dodavatel, se kterým bude
uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky, povinen poskytnout plnou
součinnost ke splnění povinností vyplývajících ze znění tohoto ustanovení ZVZ.

V Brně dne 6.9.2013
……………………………………..
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser,CSc.
Děkan FVHE VFU Brno
Přílohy:
Podrobná specifikace údajů uvedených v zadávací dokumentaci a další podmínky pro plnění
zakázky jsou společně se všemi dokumenty týkajícími se této veřejné zakázky v kompletní
podobě uveřejněny a poskytovány neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici na
profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/
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