Agentura vojenského zdravotnictví
Vojenský veterinární ústav
Opavská 29, Hlučín, PSČ 748 11, datová schránka hjyaavk
Příloha č. 1.
Zadávací podmínky SpMO 10091/2021-684809/1-5 …………… N 006/21/V00003248.
Oprava muflové pece NABERTHERM L15/12/P320 v.č. 187313 (práce, ND, dopravné a
cestovné) pro OLD - laboratoř potravin a krmiv VZ 6848 Hlučín.
Předmět a vymezení plnění zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) k zabezpečení nákupu služby–
oprava muflové pece NABERTHERM L15/12/P320 v.č. 187313 (práce, ND, dopravné a
cestovné) pro OLD - laboratoř potravin a krmiv VZ 6848 Hlučín - viz. příloha č. 2.
Nákup služby bude proveden podle požadavků zadavatele na základě uzavřené jednorázové
objednávky s vítězným uchazečem. Servis bude proveden v sídle zadavatele VZ 6848 Hlučín.
Provedení požadujeme nejpozději do 30-ti pracovních dnů po podpisu objednávky.
Požadavky:
Uchazeč formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační
předpoklady dle § 77 Z ZVZ, odst.1, odst. 2 pís. a) výpis z obchodního rejstříku a
živnostenského rejstříku. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 –
POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkami přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit
projednaný a případně upravený návrh objednávky, kterou podepíše osoba oprávněná
jednat za společnost uchazeče. Jste-li výhradní poskytovatel služby předložte čestné
prohlášení o výhradním postavení na trhu v ČR.
Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující - výpisy
z obchodního (živnostenského) rejstříku nesmějí být starší 3 měsíců od data vyhlášení
VZMR.
Doba a místo plnění
Z důvodu vysokých nákladů na cestovné možno servis provést v závislosti na pracích vítěze u
některé z laboratoří v regionu MS kraje. Nejpozději však do 30-ti pracovních dnů od uzavření
objednávky - podpisu poslední ze smluvních stran, (podle požadavků zadavatele).
Zpracování nabídkové ceny
Nabídka bude zpracovaná v jazyce českém. Nabídkovou cenu získáte provedením
zaceněním v tabulce – viz. příloha č. 2, dále vyplněním požadavků v ET NEN. Přílohu č.
2 vložit do přílohové části dodavatele v ET NEN.
Pro stanovení výše dopravného počítat místo plnění: VZ 6848 Hlučín – Opavská 29,
74801 Hlučín. Kontrola vzdálenosti bude provedena dle www.mapy.cz jako nejkratší
vzdálenost.
Nabídková cena bude cenou konečnou. Další náklady nebudou možné.
V tabulce se zaceněním nesmí být žádná položka „nulová“.
Posuzovaná bude celková soutěžená cena za požadovanou službu s DPH – hodnocením
dle nejnižší nabídkové ceny – automatickou metodou hodnocení za stanovení
následujícího kritéria:
- Kritériem pro hodnocení ceny – váha kritéria 100%

Platební a fakturační podmínky
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004
Sb. včetně potvrzené objednávky a servisních listů. Splatnost faktury minimálně 30 dnů od
jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Neúplná nebo chybně vyplněná faktura bude
vrácena dodavateli, přičemž lhůta splatnosti se nově počítá od doručení opravené faktury.
Veškeré údaje, zejména adresa odběratele musí souhlasit s údaji na objednávce.
Další ujednání v souladu s obchodními podmínkami MO – verze č. 10. 3. ze dne 24.2.2020,
kterou naleznete v ET NEN – registr zadavatele – IČ: 60162694 – ČR-MO a základní údaje viz. objednávka.
Další ujednání
V souladu se Z ZVZ 134/2016 požadujeme podání nabídky pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje ET NEN. Podepsání objednávky vítězným
uchazečem po vyhodnocení požadujeme nejpozději do 3 dnů po jejím vložení do ET.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo: - VZMR zrušit do doby uzavření smluvního vztahu – nevracet
podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné
zakázce - upřesnit konečné znění objednávky po formální stránce před podpisem s vybraným
uchazečem - vyřadit uchazeče, který po provedených písemných výzvách nepředloží
požadované dokumenty – viz. uvedeno výše.
Za VZ 6848 Hlučín
Ing.Igor Mathias – v.r.

