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Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídek
a

zadávací dokumentace
k veřejné zakázce:
ZUUL – kapalný argon 2021

Veřejný zadavatel

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 71009361

vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu
na dodávky zadávaná mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek číslo 134/2016 Sb. (dále též ZZVZ)
s výjimkou ustanovení § 6 ZZVZ. Případné odkazy na zákon či užitá zákonná ustanovení v tomto dokumentu jsou
použita pouze analogicky
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Výzva
Zadavatel vyzývá v úvahu přicházející dodavatele k účasti v zadávacím řízení. Vyzývá je jako budoucí
účastníky zadávacího řízení (dále též účastníky) k prokázání kvalifikace a podání nabídky k výše uvedené veřejné
zakázce. Podrobnosti pro zadávací řízení jsou uvedeny v navazujících částech tohoto dokumentu.
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Základní údaje

Jedná se podle předpokládané hodnoty o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou
v otevřeném řízení.
Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění
vede k vyřazení nabídek z hodnocení.
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Základní identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Název

Zdravotní

ústav

se

sídlem

v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje pro dodatečné
informace

a

Sídlo

Moskevská 1531/15

IČ

71009361

Bankovní spojení

41936411/0710

Zastoupený

Ing. Eduard Ježo, ředitel

Kontaktní údaje

Ing.

zadávací

dokumentaci

Josef

Staněk,

vedoucí

oddělení MTZ
Telefon

+420 477 751 150,
+420 606 632 427

E-mail
Adresa profilu zadavatele
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josef.stanek@zuusti.cz

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilZdravotniustav-Usti-nad-Labem

Předmět zakázky, místo a čas plnění, předpokládaná hodnota
3.1 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV):
24110000-8 Průmyslové plyny
3.2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a. opakovaná dodávka hluboce zchlazeného kapalného argonu splňujícího minimálně kvalitativní
požadavky uvedené v příloze 5.a a 5.b ZD, včetně dopravy a naplnění kryogenního zásobníku
EURO CYL 230/22 (v.č. 31214130) ve vlastnictví zadavatele v místě spotřeby uvedeného
v příloze 6 ZD. Plnění veřejné zakázky bude postupné, na základě dílčích žádanek,
v předpokládaném rozsahu nepřekračujícím množství uvedené v příloze 5.b ZD. Doplňování
zásobníku plynu (objem 230 l) je požadováno na místě spotřeby (bez jeho odvozu),
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b.

provedení pravidelné roční kontroly a revize kryogenního zásobníku zhotovitele v souladu
s platnými právními předpisy a technickými normami po dobu plnění veřejné zakázky.
Poslední periodická revize bude na vyžádání předložena vybranému dodavateli.

3.3 ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tato veřejná zakázka není dělena na části.
3.4 MÍSTO PLNĚNÍ:
Místem plnění jsou regionální pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem uvedená
v příloze 6 ZD.
3.5 ČAS PLNĚNÍ:
Plnění k této veřejné zakázce bude postupné, na základě dílčích žádanek, podle aktuální potřeby
zadavatele a bude poskytováno po dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy, nebo do vyčerpání finančního
limitu plnění podle nabídky vybraného dodavatele, a to toho parametru, který nastane dříve.
Účinnost smlouvy vznikne prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po uveřejnění smlouvy
v informačním systému registru smluv zřízeném podle zákona číslo 340/2015 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy provede zadavatel bez zbytečného odkladu po podpisu druhou ze smluvních
stran.
Dílčí plnění na základě dílčích žádanek bude uskutečněno dodavatelem ve lhůtě jím navržené (uvedené
v příloze 1 ZD a potvrzené ve smlouvě – příloha 7 ZD), která nebude delší než 8 pracovních dnů od
obdržení dílčí žádanky; kratší dodací lhůta bude výhodou při hodnocení nabídek (viz článek této 7 ZD).
Účastník poskytne záruku na dodané zboží ve lhůtě ne kratší než 6 měsíců od předání a převzetí.
V případě zjištění vadného plnění zahájí účastník odstranění vady ne později než 3 pracovní dny od
prokazatelného doručení reklamace zadavatelem.
Žádanky na dílčí plnění bude dodavatel přijímat elektronicky na elektronické adrese, kterou uvede
ve své nabídce v příloze 1 ZD a návrhu kupní smlouvy. Pro případ vyjímečné, nenadálé a nezbytné
potřeby dílčího plnění umožní dodavatel příjem dílčích žádanek telefonicky na telefonním čísle, které uvede
ve své nabídce v příloze 1 ZD a v návrhu kupní smlouvy. Zadavatel nevylučuje ani dohodu s vybraným
dodavatelem o možnosti pravidelných dodávek – návrh takovéhoto postupu, jako podklad k jednání,
předloží účastník ve své nabídce.
3.6 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Zadavatel stanovil v souladu s ustanoveními §§ 16, 19, 20 ZZVZ předpokládanou hodnotu za plnění
předmětu veřejné zakázky ve výši, podle níž bude zadávací řízení realizováno jako VZMR. Rozhodl se PH
nezveřejňovat.
Předpokládaný objem plnění v množství ani výše finančního plnění této veřejné zakázky nezakládá pro
zadavatele povinnost odebrat plnění v celém rozsahu, má pouze limitní charakter.
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Požadavky na kvalifikaci
Kvalifikační předpoklady splňuje účastník zadávacího řízení (dále též dodavatel) který:
a)
prokáže základní způsobilost
b)
prokáže profesní způsobilost
c)
prokáže technickou kvalifikaci
4.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin:
A. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině,
B. trestný čin obchodování s lidmi,
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C. tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. úvěrový podvod,
3. dotační podvod,
4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
D. tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
4. pletichy při veřejné dražbě,
5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
E. trestné činy obecně nebezpečné,
F. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
G. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b)

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

c)

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

d)

nemá 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)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 4.1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:
i)
tato právnická osoba,
ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
1) Základní způsobilost prokáže účastník předložením čestného prohlášení o splnění požadavku
zadavatele (vzor viz příloha 2 ZD).
2) Zadavatel si vyhrazuje právo, nikoli povinnost, vyžádat si od vybraného dodavatele doklady
prokazující uváděné skutečnosti.
Doklady prokazující základní způsobilost účastníka musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
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Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dodavatel prokáže předložením čestného
prohlášení (příloha 2 ZD) o existenci:
a.
b.

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují.

PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
1) Profesní způsobilost prokáže účastník předložením čestného prohlášení o splnění požadavku
zadavatele (vzor viz příloha 2 ZD).
2) Zadavatel si vyhrazuje právo, nikoli povinnost, vyžádat si od vybraného dodavatele doklady
prokazující uváděné skutečnosti.
Doklady prokazující základní způsobilost účastníka musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení
4.3 EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.
4.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE
4.4.1 Prohlášení o shodě
Účastník zadávacího řízení (dodavatel) ve své nabídce doloží čestné prohlášení o tom, že je
schopen ke každé položce plnění veřejné zakázky předložit prohlášení o shodě nabízeného zboží, to
je ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných
v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody v souladu se zákonem číslo 22/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, je-li to relevantní.
4.4.2 Prohlášení o vzdělání a odborné kvalifikaci
Účastník zadávacího řízení (dodavatel) ve své nabídce doloží čestné prohlášení o tom, že je
schopen doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci pracovníka, který bude provádět kontroly a
revize zařízení ve smyslu článku 3.2.b této ZD.
ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TOHOTO KVALIFIKAČNÍHO PŘEDPOKLADU:
1) Požadovanou kvalifikaci prokáže účastník předložením čestného prohlášení o splnění
požadavků zadavatele (vzor viz příloha 3 ZD).
2) Zadavatel si vyhrazuje právo, nikoli povinnost, vyžádat si od vybraného dodavatele
doklady prokazující uváděné skutečnosti.

4.5 OSTATNÍ POŽADOVANÉ DOKLADY
4.5.1 Doklady požadované k předložení jako součást nabídky
Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky doklady:
• Doklad prokazující splnění základní a profesní způsobilosti (článek 4.1 a 4.2 této ZD).
•

Doklad prokazující splnění technické kvalifikace (článek 4.4 této ZD).

•

Účastníkem doplněnou přílohu 1 (krycí list), přílohu 5 (specifikace předmětu plnění) a
doplněnou přílohu 8 (s údaji rozhodnými pro hodnocení nabídek); další samostatné přílohy,
výše neuvedené, nezbytné k prokázání kvalifikace a obsahující rozhodné údaje, které budou
podkladem pro kontrolu splnění zadávacích podmínek a hodnocení nabídek. Při nedoložení
požadovaných příloh může být nabídka účastníka zadávacího řízení vyřazena a účastník
vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
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•

Prohlášení účastníka o tom, stane-li se vybraným dodavatelem, že k výzvě zadavatele
předloží, ne později než 10 pracovních dnů od doručení výzvy, návrh smlouvy v listinné
podobě k akceptaci zadavatelem a doklady uvedené v článku 4.5.2 ZD (nebudou-li součástí
nabídky). Součástí tohoto prohlášení musí být i text: „Účastník, stane-li se vybraným
dodavatelem, bere na vědomí, že nesplnění podmínky včasného doručení
požadovaných dokladů a návrhu smlouvy může vést podle § 122 odstavec 7 ZZVZ
k jeho vyloučení ze zadávacího řízení“.

4.5.2 Doklady požadované k předložení v nabídce nebo nejpozději před podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem
Zadavatel požaduje jako podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem předložení
dalších dokladů:
•
Souhlas s uveřejněním kupní smlouvy v informačním systému registru smluv zřízeném podle
zákona 340/2015 Sb.ve znění pozdějších předpisů a na profilu zadavatele (příloha 4 ZD),
nebyl-li již součástí nabídky.
Tyto doklady mohou být součástí nabídky účastníka, nebo je vybraný dodavatel zašle k výzvě
zadavatele (v souladu s prohlášením podle bodu 4.5.1 ZD) nejpozději se zaslaným návrhem smlouvy.
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Způsob a forma prokázání kvalifikace
5.1 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OSVĚDČENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JINÝ ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel přijme k prokázání kvalifikace dodavatele podle článku 4.1 a 4.2 této ZD i jednotné evropské
osvědčení pro veřejné zakázky, to je písemné čestné prohlášení učiněné na formuláři zpřístupněném v
informačním systému e-Certis. Rovnoceným dokladem k prokázání kvalifikace dodavatele podle článku 4.1
a 4.2 této ZD je i výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ) nebo certifikátu ze systému
certifikovaných dodavatelů (§ 233 ZZVZ), nebudou-li prokazovat skutečnosti starší než 3 měsíce před
termínem pro podání nabídek.
5.2 FORMA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující
splnění kvalifikace v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou na základě plné
moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle článku 4.1 a profesní způsobilost podle článku 4.2
této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Dodavatel je oprávněn splnit kvalifikaci (s výjimkou splnění požadavku dle bodu 4.2.a) i
prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele). V takovém případě dodavatel předloží současně s nabídkou i
smlouvu o rozsahu plnění poddodavatele.
Pokud je požadováno touto zadávací dokumentací předložení dokladu a dodavatel není z důvodů,
které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný
doklad.
V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokáže ji dodavatel doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném touto zadávací
dokumentací. Doklady prokazující získání kvalifikace předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich překladu do českého jazyka. Překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
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jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokáže ji dodavatel doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném touto zadávací
dokumentací. Doklady prokazující získání kvalifikace předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením
jejich překladu do českého jazyka. Překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný
doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
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Obsah nabídky
Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:
• Krycí list nabídky doplněný o požadované údaje rozhodné pro hodnocení, podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem dodavatele (příloha 1 ZD),
• Doplněná technická specifikace (příloha 5.a /předpokládaná potřeba za jeden rok/, příloha 5.b
/předpokládaná potřeba za dobu trvání smlouvy/ této ZD)
• Doklady k prokázání splnění kvalifikace (článek 4 této ZD)
• Doklady uvedené v článku 4.5.1 této ZD, případně i doklady uvedené v článku 4.5.2
• Nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH) – blíže viz část 9 – „Požadavky
na způsob zpracování nabídkové ceny“,
• Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Návrh smlouvy
tvoří přílohu 7 této ZD.
Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a dalších požadovaných dokladů účastník
podá v souladu se zadávacími podmínkami:
buď
A. v listinné podobě
Listinná nabídka včetně veškerých dalších připojených dokladů a příloh, musí být svázána do jednoho
samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní
firmou dodavatele. Svazek by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka musí být řádně zajištěna proti poškození a doručena v jedné, uzavřené a neporušené obálce či
jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označen plným názvem a sídlem dodavatele, jeho
poštovní adresou, je-li odlišná od adresy sídla, názvem zadavatele – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem a dále je nutno uvést text „Neotvírat“ veřejná zakázka – „ZUUL – kapalný argon 2021“.
anebo
B. v elektronické podobě
Nabídka v elektronické podobě bude předložena v jednom vyhotovení s těmito upřesněními:
a) Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace a dalších požadovaných dokladů podá
účastník v elektronické podobě v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále též
Tenderarena) dostupným na internetové adrese www.tenderarena.cz.
b) 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; v případě rozporu mezi hodnotami v
nabídkovém formuláři dle věty předchozí a dokumenty nabídky, se jako závazné berou hodnoty
obsažené v dokumentech nabídky.
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c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tenderarena, musí disponovat odpovídajícími technickými prostředky
/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/.
d) Dokumenty nabídky, u nichž zadavatel požaduje podpis oprávněným zástupcem účastníka
musejí být jednotlivě opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
dle zákona číslo 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů, nebo musí být přiloženy jako dokumenty s provedenou
autorizovanou konverzí ve smyslu zákona číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
e) e) Pokud bude dokumenty podepisovat jiný než statutární osoba, musí být součástí i plná moc
podepsaná výše uvedeným způsobem.
f) f) Ostatní dokumenty, u nichž není zadavatelem požadováno jejich podepsání, mohou být
přiloženy v prosté kopii, nebo skenu.
g) g) Pokud budou součástí nabídky i části, které nelze postoupit elektronicky (např. vzorky) musí
být podány nejpozději v čase shodném s časem pro elektronické podání; tato část nabídky musí
být řádně zajištěna proti poškození a doručena v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném
vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označen plným názvem a sídlem dodavatele, jeho
poštovní adresou, je-li odlišná od adresy sídla, názvem zadavatele – Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem a dále je nutno uvést text „Neotvírat“ veřejná zakázka – „ZUUL – kapalný
argon 2021“.
h) h) 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).

7

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede zadavatel. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti:
•

Nabídková cena (bez DPH) za poskytovaná „opakovaná plnění“ (suma j1, j2, j3)

váha 70%

•

Kvalitativní kritérium – dodací lhůta (k1)

váha 15%

•

Kvalitativní kritérium – záruční doba (k2)

váha

•

Kvalitativní kritérium – lhůta k zahájení odstranění vady plnění (k3)

váha 10%

5%

Zadavatel prostřednictvím členů hodnotící komise na základě podkladů účastníků (dodací lhůta uvedená v
příloze 1 a příloze 8 této ZD) při hodnocení kvalitativních kritérií, přidělí podle míry jejich splnění bodovou hodnotu
dle zásad uvedených v příloze 8 této ZD.
Zadavatel provede hodnocení nabídek podle vzorce (zaokrouhleno na čtyři desetinná místa) :

Hi = Σj (Cji / Cjv x Pjc /100) + Σk (Bki / Bkv x Pk /100)

kde
Hi

=

hodnocení i-tého účastníka

Cji

=

rozhodná cena pro hodnocení j-té ceny (nabídková cena) i-tého účastníka

Bki

=

bodové ohodnocení k-té vlastnosti i-tého účastníka

Cjv

=

nejnižší rozhodná cena pro hodnocení j-té ceny (nabídková cena)
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Bkv

=

nejnižší bodové ohodnocení k-té vlastnosti

Pjc

=

procentní váha j-té nabídkové ceny

Pk

=

procentní váha k-té vlastnosti

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižším bodovým ohodnocením (Hi). Při shodném bodovém ohodnocení dvou či více nabídek bude o nejvhodnější nabídce rozhodnuto losem.
K losování budou přizváni oprávnění zástupci účastníků zadávacího řízení, kterých se takovýto výběr dotýká,
písemnou výzvou odeslanou zadavatelem ne později než 5 pracovních dnů předem.

8

Posouzení nabídek, výběr dodavatele
a. POSOUZENÍ NABÍDEK
Zadavatel ustaví pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení komisi složenou
z odborných, kvalifikovaných pracovníků ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise posoudí splnění
kvalifikačních předpokladů, shodu nabídky se zadávacími podmínkami a vyhodnotí zkoušky předložených
vzorků, byly-li požadovány.
Náplní činnosti komise bude i hodnocení nabídek v souladu s pravidly hodnocení uvedenými v části 7
této ZD a s využitím podkladů z nabídek účastníků (příloha 1 a 8 ZD).
b. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Zadavatel bude prostřednictvím výše uvedené komise posuzovat nabídkovou cenu i z hlediska
mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel nestanovuje v této zadávací dokumentaci způsob určení mimořádně nízké ceny, bude
posouzeno odbornou komisí ustavenou pro posouzení a hodnocení.
c. VÝBĚR DODAVATELE
Zadavatel vyzve dodavatele, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, k předložení dokladů
uvedených v bodě 4.5.2 ZD, případně dokladů k prokázání touto zadávací dokumentací požadovaných
skutečností (nebyly-li již součástí nabídky) a zaslání návrhu smlouvy k akceptaci zadavatelem.
Vybraný dodavatel je povinen požadované doklady a návrh smlouvy předložit zadavateli nejpozději do
10 pracovních dnů od doručení výzvy. Nesplnění lhůty včasného doručení požadovaných dokladů a návrhu
smlouvy může vést podle § 122 odstavec 7 ZZVZ k vyloučení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení.

9

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
a) Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou uvedenou v českých korunách
v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky bude vycházet
z jednotkových cen uvedených dodavatelem ve specifikaci a množství zboží a služeb uvedených v této ZD
(příloha 5.b ZD) za dobu trvání smlouvy. Jednotkové ceny (bez DPH) musí obsahovat veškeré náklady
spojené s plněním (především ale nikoli pouze náklady na pořízení zboží, balné, dopravné, náklady
s dopravou spojené, pojistné a pod).
b) Nabídková cena dodavatele musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
dodavatele nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky v místě plnění a po celou dobu plnění veřejné
zakázky.

10

Platební, obchodní a jiné podmínky

Plnění veřejné zakázky bude postupné na základě dílčích žádanek vystavovaných podle aktuální potřeby
zadavatele.
Kupující (zadavatel) nebude poskytovat dodavateli zálohy.
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Platební, obchodní a jiné podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu 7
této zadávací dokumentace.

11

Jistota
Zadavatel nepožaduje složení jistoty pro zajištění závazků účastníka zadávacího řízení.

12

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, pracoviště hygienických laboratoří Kladno, Františka Kloze 2316
v místě a v čase níže uvedeném. Kontaktní osoby pro jednotlivá pracoviště jsou uvedeny v příloze 6 ZD. Zájemci o
prohlídku si dohodnou s kontaktní osobou konkrétní termín výběrem z níže uvedeného intervalu., dne 15. 07. 2021
od 09:00 do 14:00 hodin

13

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace

Zadavatel z vlastního rozhodnutí nebo na písemný dotaz účastníků zadávacího řízení, podaný ne později
než 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek, poskytne pro objasnění zadávacích podmínek, jejich
doplnění nebo změnu potřebné informace. Tyto případné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele,
v detailu předmětné veřejné zakázky, ne později než 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Doba
zveřejnění se bude považovat za dobu doručení všem účastníkům zadávacího řízení.

14

Variantní nabídky

Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení
účastníka zadávacího řízení, který by předložil variantní nabídku.

15

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 28. 07. 2021 do 10:00 hodin.
Nabídky budou předloženy buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě prostřednictvím
certifikovaného nástroje Tenderarena. Pokud bude nabídka předkládána v listinné podobě nebo budou součástí
nabídky části které nelze postoupit elektronicky musí být předloženy nejpozději ve shodném čase zasláním
doporučenou poštou na adresu zadavatele – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,
400 01 Ústí nad Labem nebo mohou být doručeny osobně či kurýrem na podatelnu v sídle zadavatele (Moskevská
1531/15, Ústí nad Labem) v provozní době – pracovní den, 8:00 až 14:00 hodin. Takto doručovaná nabídka (části
nabídky) musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal
musí být označen plným názvem a sídlem dodavatele, poštovní adresou, je-li odlišná od adresy sídla a dále
názvem zadavatele - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Je též nutno na obal nabídky uvést text
„Neotvírat“ veřejná zakázka – „ZUUL - kapalný argon 2021“.

16

Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28. 07. 2021 v 10:01 hodin v místnosti 001.203
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem.
Otevírání nabídek se uskuteční bez účasti zástupců účastníků zadávacího řízení.
Při otevírání nabídek bude kontrolováno podání nabídky ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda
s nabídkou nebylo manipulováno, zda je nabídka podána v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami
stanovenými § 107 ZZVZ.
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17

Zadávací lhůta (po kterou jsou dodavatelé nabídkami vázáni)

Zadávací lhůta, lhůta, po kterou jsou dodavatelé nabídkami vázáni, činí 60 kalendářních dnů ode dne
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

18

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:
a) právo nevracet podané nabídky,
b) právo na vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ,
c) právo vyloučit ze soutěže účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci,
d) právo na vyžádání objasnění či doplnění nabídky dodavatele v případě nejasností (§ 46 ZZVZ),
e) právo zadavatele uplatnit požadavek na splnění povinnosti vybraného dodavatele, který je právnickou
osobou, předložit doklady podle § 104 odst. 2 ZZVZ před uzavřením smlouvy, nepředložil-li je již v nabídce,
f) právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele. Okamžik
uveřejnění těchto oznámení na profilu zadavatele se považuje za doručení všem dotčeným zájemcům,
g) právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ i bez udání důvodů,
h) právo uveřejnit smlouvu s dodavatelem v informačním systému registru smluv zřízeném podle zákona číslo
340/2015 Sb. a na svém profilu zadavatele.
Účastníku zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
Účastník zadávacího řízeníi nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
v zadávacím řízení.
Přílohy:
-

číslo 1 - vzor krycího listu
číslo 2 - vzor prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů
číslo 3 - vzor prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění technické kvalifikace
číslo 4 - vzor souhlasu s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele
číslo 5 - podrobná specifikace předmětu plnění
číslo 6 - místa plnění předmětu VZ
číslo 7 - návrh kupní smlouvy včetně příloh
číslo 8 - hodnocení kvalitativních kritérií

V Ústí nad Labem, dne 1. 7. 2021

Digitálně podepsal

Ing. Eduard Ing. Eduard Ježo
Datum: 2021.07.02
Ježo
17:43:14 +02'00'

............................................................
za zadavatele
Ing. Eduard Ježo, ředitel
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