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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zadavatel
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
zastoupená prof. MUDr. Borisem Kreuzbergem, CSc., děkanem
IČ : 00216208
DIČ: CZ00216208
kontaktní osoba: Mgr. Adam Šoukal
tel.: 377 593 488
e-mail: adam.soukal@lfp.cuni.cz
2. Název veřejné zakázky
Zdravotnické potřeby, laboratorní vybavení a chemikálie
3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a vybavení laboratoří pro zajištění
realizace výše specifikovaných projektů OP VK, a to ve struktuře uvedené v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace (dílčí plnění bloky – A1 – A2 – chemikálie ostatní; B1 – B2 –
stomatologické nástroje; C1 – C7 – potřeby pro kultivaci a charakterizaci kmenových buněk;
D – materiál pro operační sál; E1 – E2 – chemikálie pro chemickou a biochemickou analýzu
potravin a tělních tekutin; F – laboratorní přístroje), dále za podmínek stanovených touto
zadávací dokumentací, výzvou k podání nabídek a rámcovou smlouvou o dodávkách.
V příloze č. 1 této zadávací dokumentace je specifikován soubor zboží označený jako
„referenční skupina“, tj. zboží, u kterého uchazeč nabídne ceny bez DPH a ceny s DPH za
jednotlivé položky (půjde tak o ceník pro referenční skupinu). Zadavatel však může (ale
nemusí) odebírat i jiné zboží, než které je v příloze č. 1 uvedeno, a to na základě aktuálně
platného položkového ceníku veškerého konkrétního nabízeného materiálu daného uchazeče,
který bude součástí nabídky uchazeče (půjde tak o ceník dalšího zboží, které bude dle
aktuálních potřeb zadavatele odebíráno). Možnost odebírat i jiné zboží než uvedené v příloze
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č. 1 je dáno poměrně těžko specifikovatelným předmětem plnění této veřejné zakázky a bude
záviset na konkrétních potřebách zadavatele v průběhu projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že
nelze dopředu stanovit přesný a celkový položkový rozsah plnění, je třeba další potřebné
plnění objednávat a odebírat od vítězného dodavatele až v průběhu realizace dle aktuálně
platného položkového ceníku konkrétního uchazeče. Podepsaný, aktuálně platný položkový
ceník, který je součástí nabídky, bude platit pro rok 2015, pro další roky, na které bude
uzavřena smlouva, bude odebíráno zboží dle aktuálně platného ceníku vybraného uchazeče
pro konkrétní rok.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 15 dílčích plnění, případný uchazeč tak může podat
nabídku pro jednotlivou část nebo pro některé části, či pro všechny části této veřejné zakázky.
Každá část veřejné zakázky tak může mít svého vybraného dodavatele. Zadavatel však
limituje dílčí plnění této veřejné zakázky jeho maximální výší, která je dána součtem zboží
označeného jako referenční skupina a dalšího zboží, případně objednávaného zadavatelem.
Celková cena za předmět veřejné zakázky činí = 1.393.400,- Kč bez DPH (= 1.686.014,- Kč
s DPH).
Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Toto zadávací řízení je realizováno na základě a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) a na základě „Příruček pro příjemce
finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – části
Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků
finanční podpory OP VK (verze 5 s účinností od 06. 09. 2011, verze 6 s účinností od 29. 06.
2012, verze 7 s účinností od 25. 10. 2012 a verze 8 s účinností od 29. 01. 2014).
Cena obsahuje již veškeré související náklady dodavatele spojené s realizací předmětu této
veřejné zakázky, viz níže.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění předmětu této veřejné zakázky (dílčí plnění bloky – A1 – A2
– chemikálie ostatní; B1 – B2 – stomatologické nástroje; C1 – C7 – potřeby pro kultivaci a
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charakterizaci kmenových buněk; D – materiál pro operační sál; E1 – E2 – chemikálie pro
chemickou a biochemickou analýzu potravin a tělních tekutin; F – laboratorní přístroje), tj. 15
dílčích plnění.
4. Rozsah veřejné zakázky
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení na základě a v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která se řídí ZVZ, a
dále pravidly OP VK upravenými ve výše uvedených Příručkách pro příjemce finanční
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Předpokládaná celková nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění veřejné zakázky činí:
= 1.393.400,- Kč bez DPH (= 1.686.014,- Kč s DPH).
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu veřejné zakázky v případě změny sazby DPH
v souvislosti se změnou příslušného zákona.
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (ne však dříve než od data řádně ukončeného
zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku) s předpokládaným ukončením 30. 06. 2015.
Dodavatel dodá požadované plnění objednateli buď na adresu Husova 3, 306 05 Plzeň, nebo
na adresy jednotlivých pracovišť zadavatele. Přesnou adresu pro dodání požadovaného plnění
vždy zadavatel přímo specifikuje v zaslané výzvě k plnění (objednávce).
6. Termín a způsob podání nabídky
Uchazeči předkládají nejpozději do 23. 01. 2015 do 12:00 hodin písemnou nabídku v českém
jazyce v jednom originále a čtyřech prostých kopiích, vše v řádně uzavřené obálce,
zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučenou zásilkou, nebo kurýrní službou
na adresu:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
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Husova 3
306 05 Plzeň
k rukám Mgr. Adama Šoukala
nebo osobně na adresu:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
k rukám Mgr. Adama Šoukala, a to každý pracovní den v době od 08,00 hod do 14,00 hod
Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum a čas doručení nabídky.
Nabídku doručí uchazeč v písemné podobě v zalepené obálce označené názvem
„Zdravotnické potřeby, laboratorní vybavení a chemikálie“. Na obálce bude dále nápis
„NEOTVÍRAT“.
Na obálce bude dále uvedena adresa včetně emailové adresy, na kterou je možno poslat
oznámení pro potřeby vyrozumění uchazeče.
V adrese Zadavatele musí být na prvním místě uvedeno jméno kontaktní osoby.
Struktura nabídky musí odpovídat požadavkům podrobně uvedeným v části III.
STRUKTURA PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY této zadávací dokumentace.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky podané po uplynutí výše uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.
Využívá-li dodavatel k doručení své nabídky třetího subjektu, nese plně riziko včasného a
řádného doručení nabídky, a to včetně neporušenosti obálky.
Předpokládaný nejzazší termín uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem je do
24. 02. 2015.
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7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zadavatel poskytuje dodatečné informace na základě písemné žádosti, které uchazeč zašle emailem na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele (Mgr. Adam Šoukal –
adam.soukal@lfp.cuni.cz) nejpozději do šesti pracovních dnů (včetně) před ukončením lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel tyto dotazy zodpoví písemně emailem nejpozději do čtyř
pracovních dnů po doručení žádosti.
Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou poskytnuty všem uchazečům a
zveřejněny stejným způsobem jako dokumentace k této veřejné zakázce.
8. Vázanost obsahem nabídky
Uchazeč je vázán celým obsahem předložené nabídky do 24. února 2015.
9. Další požadavky na uchazeče o veřejnou zakázku
Povinnost dodavatele uchovávat účetní záznamy:
Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky
včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály
dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v
souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v
zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách
uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i
případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Uchazeč je dále povinen uchovávat
účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.
Povinnost dodavatele umožnit kontrolu předmětu plnění veřejné zakázky:
Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nařízením
Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.
1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám
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oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování
skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou
zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a
jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr,
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní
subdodavatelé a partneři.

Publicita
Uchazeč se zavazuje uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006
a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými ve výše uvedených Příručkách pro příjemce
finanční podpory OP VK. Touto povinností zaváže i případné partnery a subdodavatele.
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II. KVALIFIKACE UCHAZEČE
1. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů identicky v souladu s § 53
odst. 1 písm. a) až k) zákona o veřejných zakázkách předložením následujících dokladů dle §
53 odst. 3 ZVZ:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení
[odstavec 1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)] – součástí Přílohy č. 4.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů identicky s § 54 zákona
o veřejných zakázkách předložením následujících dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Čestní prohlášení je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 4.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmí ke dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů. Doklady budou
předkládány v prosté kopii.
Originál či ověřenou kopii dokladů prokazujících splnění kvalifikace předloží pouze vybraný
uchazeč před podpisem smlouvy. Nesplnění tohoto požadavku by bylo požadováno za
neposkytnutí součinnosti.
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České republiky“

Stránka 8 z 14

III. STRUKTURA PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY
Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty ve stanoveném pořadí:

1.

Krycí list nabídky (příloha č. 4)

2.

Identifikace uchazeče včetně telefonu, faxu, e-mailu, adresy pro doručování písemností,
pokud je rozdílná se sídlem uchazeče;

3.

Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ;

4.

Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
(příloha č. 2);

5.

A) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele, nebo prohlášení, že žádný ze statutárních orgánů nebo
členů statutárních orgánů nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (příloha č. 2);
B) má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek, nebo prohlášení, že žádný z vlastníků akcií nevlastní akcie,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu (příloha č. 2);
C) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (příloha
č. 2);

6.

Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů;

7.

Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky nebo její části - uchazeč uvede
jednotkovou cenu v Kč bez DPH a cenu s DPH za všechna svá nabízená dílčí plnění
předmětu veřejné zakázky. Součástí nabídky je i podepsaný, aktuálně platný položkový
ceník veškerého konkrétního nabízeného materiálu pro vědeckovýzkumnou a výukovou
činnost v ceně „s“ a „bez“ DPH daného uchazeče za každé nabízené dílčí plnění tak, jak
je naznačeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, který bude sloužit k objednávkám
dalšího materiálu dle potřeb zadavatele. Celková cena nesmí překročit nejvýše přípustnou
cenu veřejné zakázky, jež je uvedena výše v této zadávací dokumentaci;
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8.

Řádně podepsaný návrh rámcové smlouvy v přesném znění, které je nedílnou
součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 3;

9.

Prohlášení o počtu listů nabídky.

Všechny listy nabídky budou uchazečem očíslovány.
Obsah nabídky s očíslováním stránek a celkovým počtem listům bude vložen jako Krycí
list nabídky.
Předložená nabídka musí být zpracována v českém jazyce a vlastnoručně podepsána
statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
V případě, že je v nabídce uchazeče shledána nejasnost, může být zadavatelem uchazeč
vyzván k doplnění nabídky ve stanovené lhůtě.
Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu,
rozsahu a členění, či nebude řádně doplněna, bude taková nabídka posouzena jako
neúplná.
Výše uvedená struktura předložené nabídky má doporučující charakter.
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IV. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Nabídky předložené v řádném termínu budou posouzeny a hodnoceny ve třech po sobě
jdoucích krocích:
1. Posouzení úplnosti nabídky
Předmětem posouzení bude kontrola úplnosti nabídky.
Uchazeč předloží nabídku ve struktuře uvedené v části III. - STRUKTURA PŘEDLOŽENÉ
NABÍDKY - této zadávací dokumentace. Uchazeč dále předloží všechny povinné přílohy
uvedené v této zadávací dokumentaci, které budou splňovat všechny uvedené požadavky.
Nabídka musí být úplná, nabídky neúplné (tj. též řádně nedoplněné) budou automaticky
vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
2. Posouzení splnění kvalifikačních požadavků
Předmětem posouzení bude splnění všech kvalifikačních předpokladů vyplývajících z této
zadávací dokumentace.
Nesplnění kteréhokoli z požadovaných kvalifikačních předpokladů je důvodem k vyloučení
dodavatele.
3. Kvalitativní hodnocení předložených nabídek
Zadavatel použije níže uvedené jediné hodnotící kritérium:
Nejnižší nabídková cena za dílčí plnění předmětu zakázky bez DPH (váha 100 % ) – číselně
vyjádřitelné kritérium
Kritérium „nejnižší nabídková cena“ v úrovni bez DPH bude posuzováno jako nejnižší
nabídnutá cena uchazečem za jednotlivá dílčí plnění uvedená v příloze č. 1 (A1 – A2 –
chemikálie ostatní; B1 – B2 – stomatologické nástroje; C1 – C7 – potřeby pro kultivaci a
charakterizaci kmenových buněk; D – materiál pro operační sál; E1 – E2 – chemikálie pro
chemickou a biochemickou analýzu potravin a tělních tekutin; F – laboratorní přístroje) této
zadávací dokumentace.
„Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropským soci álním fondem a státním rozpočtem
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Rozhodující bude celková cena za nabízené dílčí plnění bez DPH.
4. Způsob hodnocení nabídky
Posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele provede pětičlenná hodnotící komise.
Posouzení a hodnocení nabídek bude provedeno ve třech po sobě jdoucích krocích.
V první fázi posoudí hodnotící komise splnění požadavků žadatele na úplnost nabídky (tj.
doložení všech dokladů a skutečností pro veřejnou zakázku v předepsané struktuře dle části
III. této zadávací dokumentace).
Ve druhé fázi posoudí hodnotící komise splnění kvalifikačních předpokladů.
Ve třetí fázi hodnocení provede hodnotící komise kvalitativní hodnocení nabídek.
Zadavatel použije níže uvedené jediné hodnotící kritérium:
1. Nejnižší nabídková cena – číselně vyjádřitelné kritérium
Kritérium „nejnižší nabídková cena“ v úrovni bez DPH bude posuzováno jako nejnižší
nabídnutá cena uchazečem za jednotlivá dílčí plnění uvedená v příloze č. 1. Na základě
předložených nabídek bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek od nejvhodnější po
nejméně vhodnou, tedy od nejnižší (vítězná) po nejvyšší cenu pro každé dílčí plnění, jelikož
zadavatel umožňuje dílčí plnění předmětu této veřejné zakázky.
Celkové hodnocení nabídek
Vítěznou se stává nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou pro dané dílčí plnění.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejvyšším bodovým ohodnocením.
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k
uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena nejpozději do 24. února 2015.

„Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropským soci álním fondem a státním rozpočtem
České republiky“

Stránka 12 z 14

V. OBCHODNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY
Způsob realizace veřejné zakázky – stanovení termínů dodání dodávky
Termín plnění jednotlivých dílčí částí dodávky bude určen vždy tak, že zadavatel vyzve
dodavatele k realizaci dílčí části plnění a dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů od
doručení této výzvy plnit.
Další obchodní podmínky
Cena za dodávky v rámci uvedené zakázky bude vybranému dodavateli zakázky hrazena na
základě faktur, které musí obsahovat náležitosti daňových dokladů dle platných právních
předpisů. Dodavatel je povinen vykázat všechny požadované náklady dle pravidel
stanovených v příslušných verzích Příruček pro příjemce finanční podpory OP VK. Pokud
daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu
zpět dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky.
Splatnost faktury musí činit minimálně 30 kalendářních dnů.
Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem dle těchto
obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby
fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena
bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na řádné faktuře.
Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednat
smluvní úrok ani smluvní pokutu v jiné výši.
Smluvní pokuta dodavatele za pozdní či nekvalitní plnění je přesně definována v Rámcové
smlouvě o dodávkách, jež je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Další podmínky Zadavatele
Zadavatel:
-

oznámí rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu zadavatele

-

oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele

-

oznámí rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele
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-

má právo požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách.

Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení nabídek.
Zadavatel připouští možnost dílčího plnění v úrovni jednotlivých dílčích plnění (A1 – A2 –
chemikálie ostatní; B1 – B2 – stomatologické nástroje; C1 – C7 – potřeby pro kultivaci a
charakterizaci kmenových buněk; D – materiál pro operační sál; E1 – E2 – chemikálie pro
chemickou a biochemickou analýzu potravin a tělních tekutin; F – laboratorní přístroje), tj. 15
dílčích plnění s různým dodavatelem.
Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli.
Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům
vráceny.
Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně poskytnout
zadavateli jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
Příloha č. 1: Kalkulace ceny položek
Příloha č. 2: Čestné prohlášení
Příloha č. 3: Rámcová smlouva o dodávkách
Příloha č. 4: Krycí list nabídky
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