VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ve zjednodušeném podlimitním řízení
realizovanému dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Zařízení pro kvantitativní PCR

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Zadavatel:

Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
(dále jen „Zadavatel“)

Profil Zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

Osoba oprávněná za Zadavatele
jednat ve věcech smluvních:

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor
Ing. Linda Tichá

Kontaktní osoba:

telefon: +420 220 444 457
e-mail: tichal@vscht.cz
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

Zařízení pro kvantitativní PCR

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

CPV kód:

38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky:

1 700 000 Kč bez DPH

Adresa veřejné zakázky:

Zároveň jde o nejvýše přípustnou nabídkovou cenu účastníka výběrového řízení.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné
zakázky.
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/416074

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

2

ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude kompletně uveřejněna na profilu zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a to ode
dne uveřejnění výzvy k podání nabídek až do konce lhůty pro podání nabídek.
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POŽADAVKY NA FORMU NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek písemně v českém či slovenském jazyce, a to pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje. Technická dokumentace k nabízenému zařízení může být předložena
v anglickém jazyce.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB mohou představovat
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.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
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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 zadávacího
řízení 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 nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin
(v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

d)

Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném
nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící
obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno,
opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona 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!).

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2021 v 10:00 hodin.
Elektronická adresa pro podání nabídek: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/416074
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a zadávací
dokumentaci.
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POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel stanovil následující požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Splnění těchto požadavků je jednou z podmínek
účasti v zadávacím řízení.

5.1

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona.
Způsobilým není dodavatel (ve smyslu § 74 odst. 1 zákona), který
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a)
b)

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle §74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené § 74
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Prokazování základní způsobilosti
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona
předložením
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k §74 odst. 1 písm. a),

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

5.2

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona.
Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou
profesní způsobilost nevyžadují.

5.3

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla
získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

5.4

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dle § 83 odst. 1 zákona může dodavatel prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn,
pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm.
d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
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5.5

Doklady o kvalifikaci a jejich stáří

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.6

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to způsobem a v rozsahu
určeným § 228 a násl. zákona.

5.7

Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci schváleného sytému certifikovaných dodavatelů,
a to způsobem a v rozsahu určeným § 233 a násl. zákona.
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost
nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Jde o vícekriteriální hodnocení nabídek, kdy jedním z dílčích hodnotících kritérií je nabídková cena a druhým dílčím
hodnotícím kritériem je technická úroveň plnění.
Pro hodnocení nabídek budou použita následující dílčí hodnotící kritéria:
Dílčí hodnotící kritérium
1. Nabídková cena
Nabídková cena bude zpracována dle čl. 8 zadávací dokumentace.

Váha v %
80 %

2. Technická úroveň plnění (viz Příloha č. 4 – Kriteriální technické požadavky)
Dodavatel vyplní Přílohu č. 4 – Kriteriální technické požadavky a tento dokument učiní součástí své
nabídky.

20 %

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
1)

Nabídková cena

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria předloží dodavatel celkovou nabídkovou cenu bez DPH za předmět plnění
veřejné zakázky. Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH, která musí být zpracována v souladu s čl. 8 zadávací
dokumentace. Jako výhodnější bude hodnotící komise hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jímž nabízená
celková nabídková cena bez DPH bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám bez DPH nabízených ostatními účastníky
zadávacího řízení.
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení.
Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nabídky s nejnižší nabídkovou cenou / hodnota hodnocené nabídky
Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnotícího kritéria.
Takto bude vypočtena bodová hodnota dílčího hodnotícího kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů
v rámci dílčího hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 80 % = 80 bodů.
Vyjde-li výpočtem necelý počet bodů, zaokrouhlí se výsledná hodnota podle obecných pravidel platných pro zaokrouhlování
na dvě desetinná místa.
2)

Technická úroveň plnění

Nesplnění některého z těchto požadavků neznamená nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Nabídka dodavatele,
která bude po technické stránce nejlépe naplňovat níže specifikované požadavky Zadavatele na technickou úroveň
nabízeného plnění, bude pro Zadavatele v tomto dílčím hodnotícím kritériu nejvýhodnější.
Dodavatel v rámci své nabídky předloží jím vyplněnou Přílohu č. 4 – Kritéria hodnocení. V poli Hodnota dodavatel vymaže
nehodící se hodnotu (ANO - NE). Dokument bude nedílnou součástí nabídky.
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Položka

Hodnota*

Subkritéria dílčího hodnotícího kritéria technická úroveň
plnění s váhou 20 %

ANO/NE

Gradient teploty je řešen nespojitě, tzn. je tvořen nezávisle
programovatelnými teplotními zónami, aby bylo možné
nastavit uživatelem zvolenou teplotu v každé z těchto zón
ve všech krocích teplotního profilu

ANO/NE

20 b.

Přístroj je schopen detekce Foersterova rezonančního
přenosu energie (FRET) min. v jednom detekčním kanále

ANO/NE

30 b.

Software pro zpracování dat disponuje statistickými
funkcemi (min. T-test, jedno - i dvoucestná ANOVA, posthoc Tukey test)

ANO/NE

25 b.

Software pro zpracování dat umožňuje automaticky
stanovit nejvhodnější referenční gen

ANO/NE

25 b.

Váha subkritérií podle
významu pro zadavatele

*Nehodící se vymaže.
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude hodnotit jednotlivé subkritéria následovně:
Pokud dodavatel vyplní v rámci daného subkritéria v kolonce Hodnota výrok ANO, bude mu přiřazen plný počet bodů
v rámci daného subkritéria. Pokud vyplní v kolonce Hodnota NE, bude mu v rámci daného subkritéria přiřazeno 0 bodů.
Zadavatel následně sečte bodové hodnoty za všechna subkritéria.
Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnotícího kritéria.
Takto bude vypočtena redukovaná bodová hodnota dílčího hodnotícího kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální
počet bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 20 % = 20 bodů.
Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení nabídek provede Zadavatel tak, že bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií sečte pro
každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti účastníků zadávacího řízení tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se
stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou či uvést
několik rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení.
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7.1

OSTATNÍ

Práva zadavatele

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a
oznámení o výběru dodavatele na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
V Praze dne 30. 3. 2021

_______________________________________
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor
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