Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
k veřejné zakázce zadávané dle § 31 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Rafinační jednotka do VCZZP

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČO, DIČ:

60460709, CZ60460709

Adresa sídla:

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Právní forma:

Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.

Kontaktní údaje zadavatele:

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.

Telefon:

+420 224 384 068

E-mail:

pravni@rektorat.czu.cz

Kontaktní internetová
adresa (profil zadavatele):

https://zakazky.czu.cz/
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1.

Úvodní informace

1.1

Název: Rafinační jednotka do VCZZP

1.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako předpokládaná
hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 500 000,- Kč bez
DPH.

1.3

Druh veřejné zakázky: dodávky.

1.4

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu.

1.5

Zadávací podmínky vymezují předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky.

1.6

Zadávací podmínky jsou pro účastníky závazné.

1.7

Slova uvedená v zadávacích podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak,
nevyplývá-li z kontextu zadávacích podmínek jinak. Nadpisy článků, případně odstavců
zadávacích podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad
zadávacích podmínek.

1.8

Zadávací podmínky jsou poskytnuty bezúplatně na kontaktní internetové adrese (profilu
zadavatele) uvedené na titulní straně této výzvy, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek.

2.

Základní informace k předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka dávkového rafinačního zařízení pro
odslizení, neutralizaci, bělení, dezodorizaci rostlinných olejů, včetně příslušenství.
Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou
č. 1 této výzvy a technické specifikaci, která je v přílohách č. 3 této výzvy.
Veřejná zakázka bude financována v rámci projektu „Výukové centrum zpracování zemědělských
produktů”, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002532 který je spolufinancovaný
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

3.

Obchodní podmínky

Veškeré závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – smlouvě. Na obchodních
podmínkách zadavatel trvá.
Účastník podáním nabídky souhlasí se zněním smlouvy v plném rozsahu. Chybějící údaje ve smlouvě
(zejména identifikační a kontaktní údaje) budou doplněny dle nabídky vybraného dodavatele z údajů
uvedených v nabídce, zejména na krycím listu. Účastník nebude smlouvu předkládat do nabídky a
zadavatel v průběhu zadávacího řízení nebude poskytovat smlouvu v editovatelné podobě. Zadavatel
výslovně upozorňuje, že nabídka účastníka nesmí obsahovat žádné jiné obchodní podmínky.
Nabídka musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům uvedeným ve smlouvě.
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4.

Technické podmínky

Technická specifikace je uvedena v příloze č. 3 výzvy.
Účastník je povinen vyhotovit přílohu č. 1 Smlouvy – Podrobnou technickou specifikaci, v níž závazně
a podrobně popíše předmět jím nabízeného plnění. Účastníkem uvedená specifikace je závazná. Tato
podrobná technická specifikace nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka
(vč. smlouvy samotné).
Podrobná technická specifikace musí být v nabídce předložena ve strojově čitelném (nejlépe
editovatelném) formátu (tzn. ideálně MS WORD).

5.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky malého
rozsahu, a to v souladu s touto výzvou.
Další požadavky:
• Nabídková cena bude uvedena v CZK.
• Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
• Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky malého rozsahu.
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky malého rozsahu.

7.

Požadavky na kvalifikaci

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace.

8.

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: Nabídky budou seřazeny podle výše celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
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9.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména
vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude
dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena.
Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce,
popř. jeho dodatečném vysvětlení ověřit.
Nabídka bude předložena v originále a v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v listinné podobě na adrese pro podání nabídek či v elektronické podobě
prostřednictvím profilu zadavatele. Nabídku v listinné podobě je možné doručit osobně,
prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby
byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku v elektronické podobě je možné doručit
prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. Nabídku není možné doručit
prostřednictvím datových schránek.
Všechny listy nabídky včetně příloh doporučujeme řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
A. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých
oddílů (kapitol).
B. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu účastník použije přílohu č. 2 této výzvy – Krycí
list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky,
základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním), nabídková cena.
C. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
Účastník předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích
podmínkách.

10.

Vysvětlení zadávací zadávacích podmínek

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit písemně (e-mail) nejpozději 4 dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na kontaktní místo uvedené na titulní stránce této výzvy.
Odpovědi na žádosti o vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek budou zaslány či zveřejněny
obdobným způsobem, jako tato výzva na zakázku malého rozsahu.

11.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 17. 5. 2022

Hodina: 9:00

Adresa pro podání nabídek:

podatelna ČZU, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Kontakty:

tel.: +420 224 382 098, 099
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Nabídku v listinné podobě může účastník doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence,
kurýrní službou apod. po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech
od 8:00 do 15:00 hod na podatelnu ČZU. Doručení musí být v uzavřených obálkách označených
názvem zakázky „Rafinanční jednotka do VCZZP “, „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a označením „Právní
oddělení“ a adresou účastníka.
Nabídku v elektronické podobě může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek, a to
prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele (https://zakazky.czu.cz).

12.

Ostatní ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného účastníka.
Z titulu této skutečnosti nevzniká účastníkům žádný nárok.

13.
•
•
•

Další části výzvy – přílohy

Příloha č. 1 – Smlouva
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Technická specifikace

V Praze dne 3. 5. 2022

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor, v.r.

Mgr. Lucie
Smrčinová, LL.M.

Digitálně podepsal Mgr.
Lucie Smrčinová, LL.M.
Datum: 2022.05.03
21:02:35 +02'00'
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