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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB
1.1. Zadavatel
Název zadavatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo zadavatele

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

IČO zadavatele

60460709

Profil zadavatele

https://zakazky.czu.cz/

1.2. Informace o dynamickém nákupním systému
Veřejná zakázka je zadávána v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) dle ust. §
140 a násl. ZZVZ. Této zakázky se mohou účastnit pouze ti zájemci, kteří jsou zařazeni
v předmětném DNS na dodávky kancelářského IT vybavení.
Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je zveřejněna na profilu zadavatele dle odst.
1.1.

2. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Veřejná zakázka je v dynamickém nákupním systému zadávána v plném rozsahu
elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje – E-ZAK (dále jen
„elektronický nástroj E-ZAK“) dostupného na https://www.ezak.cz/.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ust. § 211 odst. 3 ZZVZ
probíhat v plném rozsahu elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz/). Uvedené znamená, že veškeré úkony v rámci
tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho
zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, či e-mailu, pokud to ZZVZ připouští.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené okamžikem 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 emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v
elektronickém nástroji E-ZAK 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
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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.
Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce:
(https://zakazky.czu.cz/manual.html).

V případě

jakýchkoli

otázek

týkajících

se

technického nastavení dodavatel kontaktuje provozovatele elektronického nástroje E-ZAK
na e-mailu: podpora@ezak.cz.

3. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Předmět veřejné zakázky
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky (poptávaných položek) je uvedeno
v příloze č. 2 této výzvy. Lhůta plnění činí 30 dní od účinnosti smlouvy.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 oznámení. K uzavření
smlouvy dojde tak, že zadavatel vybranému dodavateli odešle objednávku, v níž uvede
předmět plnění konkrétní zakázky a cenu, vyplývající z nabídky (elektronického katalogu)
vybraného dodavatele a vybraný dodavatel objednávku akceptuje (její součástí bude
kontaktní osoba prodávajícího, viz čl. 5.8 přílohy č. 1 oznámení).

5. DATUM A ČAS VÝBĚRU ÚDAJŮ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Účastník řízení v rámci DNS je oprávněn aktualizovat údaje v elektronickém katalogu
(myšlen elektronický katalog, s nímž byl dodavatel zařazen do zavedeného DNS) podáním
nové nabídky ve formě elektronického katalogu výhradně v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (což zadavatel důrazně doporučuje), a
to do data a času výběru údajů pro zadání veřejné zakázky zadavatelem:
Datum a čas výběru údajů pro zadání veřejné zakázky: 8. 3. 2021, v 10:00 hod.
Místo (adresa) pro elektronické podání nabídek: https://zakazky.czu.cz/
V případě, že účastník DNS nesouhlasí, aby údaje v předloženém elektronickém katalogu
byly použity pro zadání veřejné zakázky v DNS, oznámí tuto skutečnost zadavateli
nejpozději do data a času výběru údajů pro zadání veřejné zakázky, a to prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. K takovým údajům se v případě konkrétní veřejné zakázky
nepřihlíží.
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6. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK A VÝBĚR ÚDAJŮ
Otevírání elektronicky podaných nabídek a výběr údajů pro zadání zakázky jsou
neveřejné.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Závazné požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou dány strukturou elektronického
katalogu, který je součástí této výzvy – příloha č. 2.
8. HODNOCENÍ
Kritérium hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
celkem.
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH nabídnutých
účastníky v rámci elektronického katalogu za plnění v rozsahu dle čl. 3 oznámení. V rámci
hodnocení nebudou zohledněny elektronické katalogy účastníků, kteří zadavateli
v souladu s čl. 5 oznámení oznámili, že nesouhlasí, aby údaje v předloženém
elektronickém katalogu byly použity pro zadání zakázky.
V případě rovnosti cenových nabídek účastníků, kteří se mohou stát vybranými
dodavateli, rozhodne o jejich pořadí los.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDEK VE FORMĚ ELEKTRONICKÉHO
KATALOGU
9.1.

Dodavatel, který využije možnosti aktualizovat katalog dle čl. 5 oznámení, podá
pouze úplnou elektronickou podobu nabídky ve formě elektronického
katalogu platného po celou dobu, po kterou je účastník zařazen do DNS
(případně včetně originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci podle čl.
10 oznámení), a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka musí být
šifrována v souladu s požadavky právních předpisů a elektronického
nástroje.

9.2.

Nabídka musí být zpracována v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří
odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém
jazyce; v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně
používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.
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9.3.

Zadavatel není povinen přihlížet k dokumentům a údajům, které účastník
předložil nad rámec požadavků na obsah elektronického katalogu.

9.4.

Zadavatel oznámí výběr dodavatele včetně odůvodnění všem dodavatelům
zařazeným do DNS, vyjma těch, kteří oznámili zadavateli v souladu s čl. 5
oznámení, že nesouhlasí, aby údaje v předloženém elektronickém katalogu byly
použity pro zadání zakázky.

10. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Zadavatel předloží jím vybrané údaje z elektronického katalogu k věcné kontrole
dodavateli, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele. Pokud dodavatel neschválí
údaje z elektronického katalogu ve lhůtě stanovené zadavatelem, jedná se o porušení
zadávacích podmínek ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této
podobě zadavateli předloženy (např. v rámci nabídky podané na aktuální či nějakou
předchozí dílčí veřejnou zakázku) za předpokladu, že takové doklady splňují požadavky
ZZVZ na jejich stáří, a to v elektronické podobě (viz čl. 2). S ohledem na maximální
flexibilitu DNS zadavatel doporučuje, aby dodavatelé učinili originály nebo ověřené kopie
kvalifikačních dokladů již součástí podávané nabídky, pokud nebyly již předloženy ve
smyslu předchozí věty.
V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například
o potvrzení, které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové
schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky
podepsaného souboru) či se může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl
prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na
některém z pracovišť Czech POINT).
Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem
státní správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).
Smlouva bude uzavřena tak, že zadavatel vybranému dodavateli odešle objednávku, v níž
uvede předmět plnění zakázky, cenu a případně místo dodání (bude-li se odlišovat od
sídla zadavatele), vyplývající z nabídky (elektronického katalogu) vybraného dodavatele a
vybraný dodavatel objednávku akceptuje. Souhrn vzájemných práv a povinností
smluvních stran bude vyplývat z Obchodních podmínek – závazného návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu č. 1 oznámení, nabídky vybraného dodavatele (předloženého
elektronického katalogu), objednávky a její akceptace.

11. VÝHRADY ZADAVATELE
11.1. Náklady spojené s účastí v DNS nese každý dodavatel sám.
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11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky či zrušit zadávání
konkrétní veřejné zakázky, a to také v případě výběru z elektronického katalogu
v souladu s oznámením. Zadavatel oznámí zrušení zadávání veřejné zakázky
v DNS všem dodavatelům zařazeným do DNS včetně uvedení důvodu svého
postupu.
11.3. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si
je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných
zdrojů. Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
11.4. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli
použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu
ZZVZ.
11.5. Dodavatel je povinen respektovat požadavky stanovené tímto oznámením, jakož
i zadávací dokumentací pro zavedení dynamického nákupního systému a
zařazení dodavatelů do tohoto systému.
12. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Technická specifikace
V Brně dne 19. 10. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(elektronicky podepsáno)
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