VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM
SYSTÉMU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“)
Níže uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek v níže uvedené veřejné zakázce zadávané dle §
141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky

DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ PRO PřF JU (DNS) –
VÝZVA č. 42

Zvláštní postup dle § 2 odst. 3 zákona

Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému

ID zakázky na profilu zadavatele

VZ00107533

Zadavatel postupuje dle § 141 zákona. Přestože zadavatel v zadávací dokumentaci a výzvě k podání
nabídek odkazuje na některá ustanovení čtvrté části zákona platná pro zadávací řízení v nadlimitním
režimu, nejedná se o zadávací řízení. Zadavatel odkazy na příslušná ustanovení zákona uvádí
z důvodu, že používá některé právní instituty zavedené zákonem pro zadávací řízení. Dále zadavatel
používá některé právní instituty o zadávacích řízeních části druhé zákona, a ve zvláštním postupu tak
analogicky aplikuje ustanovení týkající se zadávacích podmínek dle § 36 zákona, střetu zájmů dle § 44
zákona, předkládání dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle §§ 45
a 46 zákona, dále §§ 47 a 48 zákona, přičemž namísto účastníka zadávacího řízení používá termín
účastník výběrového řízení k veřejné zakázce v rámci DNS, a rovněž § 51 zákona.
Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96, odst. 1 zákona na profilu
zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskaUniverzita
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo
trvalého
pobytu
(příp.
doručovací adresa):
IČ:
Osoba
oprávněná
jednat
jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba ve věcech
veřejné zakázky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
600 76 658
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka fakulty
Tereza Krejčová, referent Útvaru veřejných zakázek
Tel.: +420 389 032 125, email: tkrejcova@jcu.cz

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky v dynamickém nákupním systému

CPV kód
Chemické výrobky

24000000-4

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

17 355,00 Kč bez DPH
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 – 23 zákona.
5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) bude dodávka chemikálií,
definovaná CPV kódy dle Zadávací dokumentace, pro laboratorní a výzkumné účely PřF JU v ČB.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohou č. 1 Kupní smlouvy – Specifikace předmětu plnění
6. TECHNICKÉ PODMÍNKY ANALOGICKY DLE § 89 ZÁKONA, JE- LI TO ODUVODNĚNO
PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁŹKY
Součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky je specifikace dodávek, které jsou předmětem plnění
veřejné zakázky.
Pokud se v zadávací dokumentaci k příslušné výzvě v DNS vyskytnou technické podmínky (normy), je
účastník oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené
takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména
technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými
orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné
evropské normy.
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy určitých dodavatelů nebo výrobků včetně
jejich přesné konfigurace, jedná se o vymezení požadované dodávky z důvodu kompatibility se
stávajícími zařízeními používanými na JU.
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky jsou vymezeny v předloze Kupní smlouvy, která je součástí zadávacích podmínek.
Předloha smlouvy je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (tj. Kupní smlouva).
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny daňových předpisů týkajících se sazby
DPH.

8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, tj.
ocení veškeré položky v požadovaném členění dle tabulky v příloze č. 1 Kupní smlouvy v korunách
českých, a to na dvě desetinná místa.
Nabídková cena bude stanovena jako maximální (nejvýše přípustná), bude zahrnovat veškeré náklady
účastníka spojené s řádným plněním předmětu veřejné zakázky (např. náklady na balné, skladné,
dopravu, pojištění, montáž a instalaci zboží, náklady nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
potřebného k montáži v místě plnění).
Účastník uvede dále nabídkovou cenu v požadovaném členění do čl. II bod 1 Kupní smlouvy.
Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
Účastník není oprávněn podmiňovat nabídkovou cenu další podmínkou.
10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Další požadavky zadavatele:
1. Předložení popisu požadované položky určené k dodání. Popis s uvedením detailních
technických parametrů a s uvedením seznamu všech součástí dané položky (v českém jazyce)
vloží účastník do nabídky. Popis bude při posouzení nabídek zkoumán, zda splňuje požadavky
zadavatele na specifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci.
Tento popis může být nahrazen odkazem na www.stránky u každé požadované položky.
2. Účastník výběrového řízení není oprávněn požadavky zadavatele podmiňovat dalšími
podmínkami.
3. Zadavatel požaduje kompletní plnění všech položek veřejné zakázky.
11.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit dle § 114 odst. 2 zákona podle nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel stanovuje dle § 115 zákona kritérium hodnocení nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %.
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že se při hodnocení nabídek z důvodu
rovnosti nabídkových cen umístí v pořadí dva či více účastníků na stejném místě, bude pořadí takových
nabídek stanoveno dle termínu a času doručení předmětných nabídek (výše v pořadí se umístí ta
nabídka, která byla zadavateli doručena dříve, než další nabídka/y se shodnou nabídkovou cenou).
V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení)
uvedené v nabídce účastníka.
12.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle § 41 zákona.
13.

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel může dle § 107 odst. 3 a 4 zákona podat pouze jednu nabídku k dané části a dále dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel prokazuje v tomtéž zadávacím řízení kvalifikaci.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli,
poskytované dokumenty a informace budou v českém jazyce.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce doložena platná plná moc.
Veškeré doklady, které nejsou předkládány přímo v elektronické podobě, musí být kvalitním způsobem
převedeny z listinné do elektronické podoby (do formátu *PDF) tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje účastníkům, aby nabídku jako celek všech vkládaných dokumentů
podepsat uznávaným elektronickým podpisem.
13.1. SOUHLAS SE ZNĚNÍM KUPNÍ SMLOUVY
Součástí zadávacích podmínek je text Smlouvy. Účastník podáním nabídky ve výběrovém řízení
k veřejné zakázce v dynamickém nákupním systému „DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ PRO PřF JU (DNS) –
VÝZVA č. 42“ v DNS „DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ PRO PřF JU (DNS)“ bezvýhradně souhlasí se zněním
Kupní smlouvy, jež je součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 1.
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13.2. OBSAH NABÍDKY
Účastník výběrového řízení do elektronického nástroje vloží následující údaje a dokumenty v jazyce
českém:
1) Popis položek určených k dodání dle bodu 10 zadávací dokumentace
2) Vyplněnou kupní smlouvu, podepsanou osobou oprávněnou včetně přílohy č. 1
14.

POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE:

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě dle § 107 odst. 1 zákona.
Elektronická adresa pro podání nabídky:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskaUniverzita
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open
Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou účastníkem
zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen
při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit jako součást nabídky
ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 – Tender arena (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„Nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení
2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 kbps (UPLOAD), účastník musí mít v počítači nainstalovaný
internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze
30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel
v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „Registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání žádosti disponovat rolí „účastník
zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Nabídka jako celek zadavatel doporučuje, aby byla opatřena uznávaným elektronickým
podpisem osoby oprávněné zastupovat účastníka dle zvláštních právních předpisů (zákon č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů).
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat výlučně elektronický nástroj
dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů.
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Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení s výjimkou podepsané smlouvy budou zadavatelem
odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a dodavatele v elektronickém nástroji Tender arena, příp.
prostřednictvím jejich datových schránek.
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“.
Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
16. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodavatel je oprávněn dle § 98 zákona po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací
dokumentace.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně prostřednictvím elektronického
nástroje (příp. datové schránky) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 2 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel dle § 99 zákona změnit nebo
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha změny nebo doplnění zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.

17.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 16. 2. 2020

Hodina: 10:00 hodin

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může účastník podat svou nabídku. Účastník
musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek (do lhůty uvedené ve
Výzvě k podání nabídek).
Způsob a místo pro podávání nabídek, forma zpracování nabídek:
Elektronická adresa pro podávání nabídek:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/JihoceskaUniverzita

18.

OTEVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s §109 zákona.
Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě dle § 109 odst. 2 zákona kontrolovat,
zda je autentická a zda je doručena ve stanovené lhůtě.

5

19.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Kupní smlouva včetně přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění

V Českých Budějovicích

prof. Ing. Hana
Šantrůčková,
CSc.

Digitálně podepsal prof. Ing. Hana
Šantrůčková, CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60076658,
o=Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, ou=74, cn=prof. Ing. Hana
Šantrůčková, CSc., sn=Šantrůčková,
givenName=Hana,
serialNumber=P700158
Datum: 2021.02.04 21:26:43 +01'00'

……………………………………….
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka fakulty
v zastoupení Ing. Tereza Švojgrová, tajemnice fakulty
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