Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu
zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a zadávané dle Směrnice kvestora č. 5/2017 ze dne
1. 7. 2017 a dále dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání, Programové období 2014-2020, verze 5, datum účinnosti: 9. listopadu 2017
Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČO, DIČ:

60460709, CZ60460709

Adresa sídla:

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele:

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., děkan FLD

Právní forma:

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

Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní osoba:

Magdaléna Bičová

Telefon:

+420 774 878 811

Kontaktní e-mail:
Profil zadavatele:

VZFLD@staidl-leska.com
https://zakazky.czu.cz/
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1.

Úvodní informace

1.1

Název veřejné zakázky:

1.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako předpokládaná
hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 1.438.000,00 Kč
bez DPH.

1.3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je současně hodnotou maximální
a nepřekročitelnou cenou plnění. V případě, že účastník zadávacího řízení nabídne vyšší
nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nedodržení podmínek této
výzvy.

1.4

Doba a místo plnění veřejné zakázky – termín plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je
stanoven v závazném vzoru kupní smlouvy, který je nedílnou součástí této výzvy jako příloha
č. 1. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol.

1.5

Zadávací podmínky, uvedené v této Výzvě a jejích přílohách (dále souhrnně též „výzva“ nebo
„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

Druh veřejné zakázky: dodávky

1.9

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu „Vybudování excelentního vědeckého týmu na
FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků
klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)“ s reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.

2.

Základní informace k předmětu veřejné zakázky

Dodávka plynového chromatografu s hmotnostním
detektorem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání plynového chromatografu s hmotnostní
detekcí (GC/MSD) pro identifikaci a kvantifikaci těkavých metabolitů lesních škůdců a dále stromů či
rostlin vystavených stresu a dále k ověření stability směsí aktivních látek používaných k ochraně a
monitoringu lesních škůdců, vč. veškerých komponentů, příslušenství a dokladů (zejména kompletní
technická dokumentace, vč. bezpečnostní a provozní dokumentace v českém nebo anglickém jazyce,
záruční list) nezbytných pro jeho řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo
plnění a zaškolení a seznámení zadavatele s jeho základními funkcionalitami při předání a převzetí.
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická
specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje
částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu.
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Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy
v nabídce předložil konkrétní technickou specifikaci jím nabízeného zařízení a jeho příslušenství
(technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty).

3.

Obchodní podmínky, termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Veškeré závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru kupní smlouvy, která tvoří
přílohu této výzvy. Obchodní podmínky není účastník oprávněn měnit.
V závazném vzoru smlouvy je účastník oprávněn pouze doplnit údaje, určené k doplnění (podbarvení,
resp. označení „doplní účastník“ apod.). Účastník není oprávněn do závazného vzoru smlouvy jinak
zasahovat.
Doplněný závazný vzor smlouvy bude na místě k tomu určeném podepsán účastníkem, resp. osobou
oprávněnou za účastníka jednat, a bude spolu s požadovanými přílohami smlouvy předložen zadavateli
jako součástí nabídky účastníka. Doplněný závazný vzor smlouvy (nepodepsaný), vč. požadovaných
příloh, bude v nabídce předložen též v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .docx.
Účastníkem předložená smlouva a její přílohy musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům
obsaženým v nabídce účastníka.

4.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

5.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník uvede nabídkovou cenu doplněním do závazného vzoru smlouvy, a to v místě k tomu
určeném a ve formátu tam uvedeném. Účastník není oprávněn tento formát měnit ani podmiňovat
jinými skutečnostmi, proměnnými, či jinými neporovnatelnými podmínkami. Případné slevy z ceny je
účastník povinen započítat již v ceně a předložit tuto cenu jako jedinou (nikoli variantní), pevnou a
nejvýše přípustnou.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení související s realizací
dodávky ve smyslu kupní smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
Nabídková cena v Kč bez DPH je parametrem pro hodnocení nabídek.

6.

Požadavky na kvalifikaci

Základní způsobilost bude prokázána předložením čestného prohlášení účastníka o splnění základní
způsobilosti v rozsahu dle přílohy č. 4 této výzvy.
Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:
•

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpisy zápis do takové
evidence vyžadují.

•

dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list), v rozsahu
odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky
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•

autorizace k servisním činnostem od výrobce nabízeného zařízení a kvalifikace pro poskytování
servisu na nabízeném zařízení alespoň jedním technikem, a to certifikáty vydanými výrobcem
zařízení

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách v kopiích.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci.

7.

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, uvedené v čl. IV předložené smlouvy.
Parametrem pro hodnocení nabídek je nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny sestupně. Nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou
cenou bude hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením. V takovém případě se provede
posouzení nabídky pouze u účastníka, se kterým má být dle provedeného hodnocení uzavřena
smlouva.

8.

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.
V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběhu
plnění veřejné zakázky malého rozsahu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy a vymáhat náhradu
škody a smluvní pokutu dle příslušných ustanovení kupní smlouvy.
Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce,
popř. jeho dodatečném objasnění ověřit.
Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně (společná nabídka), uvedou v nabídce
též osobu, která bude zmocněna zastupovat (jako jediná) tyto účastníky zadávacího řízení při styku se
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
Nabídku je možné doručit pouze v elektronické podobě, a to výhradně prostřednictvím elektronického
nástroje na profilu zadavatele. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani
v elektronické formě jiným způsobem než ve formě výše uvedené.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto požadavků
pro zpracování nabídky:
A. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých
oddílů (kapitol).
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B. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník zadávacího řízení použije
přílohu č. 3 této výzvy – Krycí list nabídky. Na krycím listu nabídky budou uvedeny následující
údaje: název veřejné zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a
účastníka zadávacího řízení (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis
osoby oprávněné účastníka zadávacího řízení zastupovat.
Účastník zadávacího řízení na krycím listu nabídku výslovně uvede kontaktní adresu (včetně
e-mailové) pro písemný styk mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem. Na tuto
adresu bude zadavatel účastníkovi zadávacího řízení doručovat veškeré písemnosti v průběhu
zadávacího řízení.
C. Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle čl. 6 této výzvy.
D. Návrh kupní smlouvy – dle přílohy č. 1 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat
účastníka zadávacího řízení doplněný o chybějící údaje.
E. Příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy – Podrobná technická specifikace nabízeného zařízení.
F. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
Účastník předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích
podmínkách.

9.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastník může podat písemně žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí účastník doručit
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní email zadavatele:
VZFLD@staidl-leska.com nebo prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele
(https://zakazky.czu.cz), a to přímo pod konkrétní veřejnou zakázkou (zadavatel upozorňuje na
nezbytné dodržení tohoto požadavku, neboť v opačném případě může dojít ke ztrátě dotazu účastníka
na profilu zadavatele).
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti viz výše.

10.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 13. 6. 2022

Hodina: 10:00 hodin

Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě (viz též čl. 8 výzvy). Nabídku může účastník doručit
po celou dobu lhůty pro podání nabídky v elektronické podobě, a to výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje na profilu zadavatele (https://zakazky.czu.cz).
Čas podání nabídek se řídí systémovým časem v elektronickém nástroji zadavatele.

11.

Ostatní ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného účastníka.
Náklady spojené s účastí účastníka ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem účastníkům hrazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob
a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a jejích přílohách vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto požadavky je účastník
zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování
požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a jejích přílohách bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
V případě, že tato výzva a její přílohy obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určitého účastníka nebo
výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení,
která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).
Vybraného dodavatele, který se zadavatelem neuzavře bez zbytečného odkladu kupní smlouvu, může
zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může
zadavatel vyzvat k uzavření kupní smlouvy dalšího dodavatele v pořadí.

12.

Další části výzvy – přílohy
-

V Praze dne

Příloha č. 1 – Závazný vzor kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Technická specifikace
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Ing.
Radek
Rinn

Digitálně podepsal
Ing. Radek Rinn
Datum: 2022.06.01
08:57:14 +02'00'

.................................................
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.,
děkan FLD
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