Univerzita obrany v Brně
Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife

Brno 26. 8. 2021
Počet listů: 10

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
Veřejný zadavatel, Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha
6, zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Jiřím Lexmaulem, se sídlem kanceláří na adrese
Kounicova 65, 662 10 Brno (dále jen „zadavatel“), zadává ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), uveřejněním výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace (dále jen
„výzva“), podlimitní veřejnou zakázku „Nákup PC stolů“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Zadavatel při zadání veřejných zakázek vychází ze zásad odpovědného veřejného zadávání
obsažených v § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.
543/2020 Sb. (dále jen „zákon“). Proto zadavatel kromě důrazu na čistě ekonomické kritéria
zohledňuje rovněž související dopady veřejné zakázky, které se promítají do sociálně odpovědného,
environmentálně odpovědného nebo inovativního zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel vzhledem k povaze a smyslu této veřejné zakázky a po zvážení veškerých skutečností
identifikoval a zohlednil aspekty:
a) sociálně odpovědného zadávání v zadávací dokumentaci, a to tím, že v zadávacích podmínkách
jsou technické kvalifikační předpoklady nastaveny tak, aby umožňovali účast i malým a středním
podnikům,
b) aspekty environmentálně odpovědného zadávání v zadávacích podmínkách, a to tím, že
ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a
kvality, přičemž hodnotícím kritériem kvality je jednak skutečnost, že předmět plnění (nábytek
vyrobený ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva) neobsahuje nebezpečné látky uvedené v čl. 11.1.4.
této výzvy a že veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, jednak délka poskytnuté
záruční doby nad stanovenou hranici.
Další témata odpovědného veřejného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným předmětem a
účelem veřejné zakázky nebyla zadavatelem identifikována.
1. Údaje o zadavateli
ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Jiřím Lexmaulem
se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno
Identifikační číslo osoby: 60162694
Daňové identifikační číslo: CZ60162694
Bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Brno-město
Číslo bankovního účtu: 404881/0710
Adresa pro doručování korespondence: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno
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Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osoba: Hana Ševčíková
tel.: +420 973442682
email: hana.sevcikova2@unob.cz
2. Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

282/2021-SEV – Nákup PC stolů, část 3
Veřejná zakázka na dodávky
N006/21/V00022232
Podlimitní veřejná zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy.
3. Podmínky účasti v zadávacím řízení
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek Národní elektronický nástroj („dále jen “Národní elektronický
nástroj“) dostupného na adrese zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/MO, který je profilem
zadavatele. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá
komunikace mezi zadavatelem (zplnomocněným zástupcem) a účastníkem ve smyslu ustanovení §
211 zákona probíhá elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje.
Zadavatel v souladu s § 37 zákona stanoví jako podmínky účasti v zadávacím řízení:
technické podmínky - viz technická specifikace,
obchodní podmínky - viz návrh smlouvy,
požadavky týkající se nabídky.
4. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup nábytku pro FVT; předmět veřejné zakázky je blíže
definován v příloze č. 1 této výzvy.
Položky předmětu:
Název položky
Nábytek pro koupelny

Kód z NIPEZ
39144000-3

Název z NIPEZ
Nábytek pro
koupelny

Kód z CPV
39144000-3

Název z CPV
Nábytek pro
koupelny

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
5.1.

Ukončení plnění: do 30. 11. 2021
5.2.Místem plnění je: Univerzita obrany, Kasárna Šumavská 4, budova 5B, 1. a 2. NP,
místnost 111a - 14 stolů, 235a - 28 stolů, 662 10 Brno

6. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Zadavatel nepožaduje pro plnění veřejné zakázky prokázat splnění způsobilosti dle § 75 a § 77
zákona.
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7. Další požadavky zadavatele
7.1.

7.2.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil prohlášení, že nabízené zboží
splňuje všechny požadované technické parametry a splňuje požadavky příslušných ČSN.
Účastník ve své nabídce předloží přesné technické parametry nabídnutého zboží udávané
výrobcem.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat zejména NÁVRH SMLOUVY
zpracovaný dle pokynů uvedených níže.

7.3.

Účastník předloží ve své nabídce návrh smlouvy, který bude obsahovat pouze a všechna
ustanovení smluvního vzoru, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této výzvy (dále
jen „Smluvní vzor“) - tzn. účastník do předkládaného návrhu smlouvy zapracuje všechna
ustanovení Smluvního vzoru (tj. žádné ustanovení nevynechá), ve znění, v jakém jsou
uvedena ve Smluvním vzoru (tj. nebude žádné ustanovení měnit), a do návrhu smlouvy
nebude vkládat ustanovení, která ve Smluvním vzoru nejsou obsažena, není-li dále stanoveno
jinak.

7.4.

Účastník ve svém návrhu smlouvy uvede oproti Smluvnímu vzoru navíc tyto údaje:
7.4.1. své identifikační údaje v záhlaví návrhu smlouvy v části „Prodávající“; a
7.4.2. cenu a cenové údaje v čl. 2 návrhu smlouvy.

7.5.

Účastník k návrhu smlouvy připojí všechny přílohy, na které návrh smlouvy odkazuje tak, že:
jako první přílohu účastník připojí přílohu Smluvního vzoru s doplněním „Obchodního
označení zboží“;

7.6.

Návrh smlouvy bude datován a podepsán účastníkem, příp. statutárním orgánem účastníka
nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka.

7.7.

Účastník bere na vědomí, že před podpisem smlouvy zadavatel může požadovat změny
smlouvy nemající vliv na výši ceny.

7.8.

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Součástí nabídky musí být
fotodokumentace nabízeného zboží.

7.9.

Předložení nabídky pouze na část předmětu veřejné zakázky se nepřipouští.

7.10. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
8. Lhůta a způsob pro podání nabídek
8.1.

Nabídky musí být podány nejpozději dne 10. 9. 2021 do 17:00 hodin. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník.

8.2.

Nabídky se dle ustanovení § 107 odst. 1 zákona podávají prostřednictvím Národního
elektronického nástroje na adrese: https://nen.nipez.cz/

8.3.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

8.4.

Účastník není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot a
nabídce je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v
jiné veličině či formě, než zadavatel požadoval.
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9. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny
9.1.

Nabídkovou cenu účastník uvede v čl. 2 návrhu smlouvy v korunách českých (CZK) bez daně
z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná
za splnění předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a musí zohledňovat
veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení,
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu veřejné zakázky.

9.2.

Celkovou nabídkovou cenu za veřejnou zakázku, účastník předloží rovněž formou vepsání do
nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě.

10. Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě a komunikace mezi zadavatelem a
účastníkem
10.1. Zadavatel zde uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě a ke
komunikaci mezi zadavatelem a účastníkem:
10.1.1. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit Národní elektronický nástroj
dostupný na adrese https://nen.nipez.cz/, kde jsou rovněž dostupné podrobné
informace pro uživatele v sekci „Informace pro uživatele“ a kontakty na uživatelskou
podporu.
10.1.2. Pro nabídky prostřednictvím Národního elektronického nástroje je nutná registrace
účastníka do tohoto systému. Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není
okamžitá a podléhá schválením administrátorem systému. Registrace není
zpoplatněna.
10.1.3. Zadavatel uvádí, že technické a další požadavky spojené s užíváním Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v „Provozním řádu pro rutinní provoz“
provozovatele Národního elektronického nástroje dostupném na adrese:
https://nen.nipez.cz/uzivatelskeinformace/provoznirad.
10.1.4. Zadavatel v souladu s ustanovením § 211 odst. 4 zákona uvádí, že veřejný klíč
(certifikát) k zašifrování nabídky v této veřejné zakázky je uveřejněn v Národním
elektronickém nástroji v detailu příslušného zadávacího řízení v sekci ZD. Zadavatel
požaduje, aby nabídka byla šifrovaná pomoci tohoto veřejného klíče (certifikátu).
Zadavatel upozorňuje, že nabídky, které nebudou šifrovány uvedeným způsobem,
nebude zadavatel v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zákona považovat za podané a
v zadávacím řízení k nim nebude přihlížet.
10.2. V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona budou veškeré písemnosti v rámci zadávacího
řízení odesílány zadavatelem prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka v Národním
elektronickém nástroji. Při doručování prostřednictvím Národního elektronického nástroje je
dokument doručen okamžikem jeho doručení do dispozice adresáta v tomto elektronickém
nástroji.
11. Hodnocení nabídek
11.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality.
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11.1.1. Podrobnosti kritérií hodnocení
Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících
vah:
Číslo
K001

K002

K003

Název kritéria
Nabídková cena
Environmentální kritérium
kvality - skutečnost, že nábytek
vyrobený ze dřeva nebo z
materiálů na bázi dřeva
neobsahuje stanovené
nebezpečné látky
Kvalita - délka záruční doby nad
rámec minimální délky záruční
doby požadované zadavatelem

Jednotka
-

Váha v %
80,00

Subkritéria
NE

-

10,00

NE

měsíc

10,00

NE

11.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení
Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.
Kritérium hodnocení č. K002 - Environmentální kritérium kvality - skutečnost, že nábytek
vyrobený ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva neobsahuje stanovené nebezpečné látky se
dále nedělí na subkritéria.
Kritérium hodnocení č. K003 - Environmentální kritérium kvality - délka záruční doby nad
rámec minimální délky záruční doby požadované zadavatelem se dále nedělí na subkritéria.
11.1.3. Další informace u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Nabídkovou cenou se rozumí cena nejvýše přípustná bez DPH stanovená v čl. 2 návrhu
smlouvy.
11.1.4. Další informace u kritéria hodnocení č. K002 - Environmentální kritérium kvality –
skutečnost, že nábytek vyrobený ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva neobsahuje
stanovené nebezpečné látky
Splnění předmětu hodnocení podle tohoto kritéria uchazeč doloží v nabídce
příslušnými dokumenty (štítky), které prokáží, že nábytek vyrobený ze dřeva nebo z
materiálů na bázi dřeva neobsahuje stanovené nebezpečné látky.
11.1.5. doložení dokumentů, které prokáží, že nábytek vyrobený ze dřeva nebo z materiálů na
bázi dřeva neobsahuje stanovené nebezpečné látky. V případě, že účastník doloží
všechny dokumenty prokazující, že nábytek vyrobený ze dřeva nebo z materiálů na
bázi dřeva neobsahuje nebezpečné látky a splňuje environmentální požadavky
zadavatele uvedené v tomto odstavci v písmenech a) až f) této výzvy, tak mu bude
v rámci hodnocení podle tohoto kritéria přiděleno 10 bodů. V případě, že příslušné
dokumenty (štítky) nedoloží, nebo je doloží jen z části, tak mu bude v rámci hodnocení
podle tohoto kritéria přiděleno 0 bodů.
a)
Nebezpečné látky:
Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti
přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení nebezpečnosti (nebo
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kombinace těchto označení) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
•
H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxický,
může způsobit smrt nebo poškození orgánů),
•
H350, H350i, H351 (karcinogenní),
•
H317, H334 (senzibilizující),
•
H340, H341 (mutagenní),
•
H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxický
pro reprodukci),
•
H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),
•
EUH070 (toxický při styku s očima).
Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také
pigmenty a aditivní látky na bázi:
•
olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
•
arzénu, boru a mědi,
•
organického cínu.
Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky
vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující
hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených
H-vět (vět o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí), musejí tyto reaktivní látky při
použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto H-vět.
Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky
zpomalující hoření.
•
H350, H350i, H351 (karcinogenní),
•
H340, H341 (mutagenní),
•
H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),
•
H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, (toxický pro
reprodukci).
Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu
(aditivní látky zpomalující), je zakázáno.
Splnění tohoto požadavku zadavatele se prokazuje prohlášením o splnění tohoto požadavku
zadavatele spolu se seznamem složek a související dokumentace, jako jsou bezpečnostní listy
apod., nebo předložením certifikátu o udělení Ekoznačky Evropské unie nebo jiné ekoznačky
udělený v souladu s ISO 14024 (Environmentální značky a prohlášení - Environmentální
značení typu I).
b)
Dřevěné části výrobku:
V
případě primární suroviny, tj. 100 % hmotnostních dřeva použitého ve výrobku je
certifikováno Forest Stewardship Council (FSC) nebo Programme for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC) nebo je vyrobeno z recyklovaného materiálu. Pokud certifikační
systém povoluje kombinovat v rámci výrobku nebo výrobkové řady necertifikovaný materiál
s materiálem certifikovaným a/nebo recyklovaným, musí minimálně 70 % materiálu, jímž je
dle vhodnosti dřevo, korek, bambus či ratan, tvořit udržitelný certifikovaný primární materiál
a/nebo recyklovaný materiál. Za recyklované materiály se považují materiály definované v
normě ISO 14021.
Splnění tohoto požadavku zadavatele se prokazuje předložením certifikátu FSC nebo PEFC,
nebo odpovídající technickou dokumentaci o původu a podílu recyklovaného materiálu, který
vstupuje do výroby, nebo předložením certifikátu o udělení Ekoznačky Evropské unie nebo
jiné ekoznačky udělený v souladu s ISO 14024 (Environmentální značky a prohlášení Environmentální značení typu I).
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V případě desek na bázi dřeva veškerá recyklovaná dřevní vlákna nebo štěpka použitá při
výrobě desek na bázi dřeva se zkouší podle normy Evropské federace výrobců desek (EPF)
pro dodací podmínky recyklovaného dřeva (elektronická verze je k dispozici na adrese:
http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf), přičemž musí
splňovat mezní hodnoty pro následující znečišťující látky (v mg/kg recyklovaného dřeva):
 Arsen (As) 25, o Rtuť (Hg) 25,
 Kadmium (Cd) 50,
 Fluor (F) 100, o Chrom (Cr) 25, o Chlor (Cl) 1 000, o Měď (Cu) 40,
 Pentachlorfenol (PCF) 5,
 Olovo (Pb) 90,
 Kreosot (benzo(a)pyren) 0,5.
Splnění tohoto požadavku zadavatele se prokazuje prohlášením výrobce desky na bázi dřeva,
že v desce nejsou použita žádná recyklovaná dřevní vlákna, nebo předložením certifikátu či
protokolu o zkoušce dle „standardních dodacích podmínek EPF, dokládající, že vzorky
recyklovaného dřeva splňují mezní hodnoty, nebo předložením certifikátu či protokolu o
zkoušce dle jiných rovnocenných norem, jejichž mezní hodnoty jsou rovnocenné
„standardním podmínkám EPF pro dodání recyklovaného dřeva“ nebo jež jsou přísnější,
dokládající, že vzorky recyklovaného dřeva splňují mezní hodnoty.
c)
Desky na bázi dřeva - obsah formaldehydu:
Emise formaldehydu ze všech dodávaných desek na bázi dřeva, v podobě, v níž se používají
v nábytkových výrobcích (tj. bez povrchové úpravy, s nátěrem, krycí vrstvou, dýhováním), a
jež byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí splňovat jedno z těchto
kritérií:
•
musí být nižší než 50 % prahové hodnoty, což umožní jejich klasifikaci jako splňující
E1,
•
musí být v případě polotvrdých dřevovláknitých desek (MDF) nižší než 65 % mezní
hodnoty E1,
•
musí být nižší než mezní hodnoty stanovené normami organizace California Air
Resources Board (CARB) fáze II nebo japonskými organizacemi „F-3 star“ nebo „F-4 star“.
Splnění tohoto požadavku zadavatele se prokazuje prohlášením o splnění tohoto požadavku
zadavatele a
1. pro E 1
protokoly o zkoušce provedené podle normy EN 717-2, EN 120, EN 717-1, nebo podle
rovnocenných metod, nebo
2. pro CARB
výsledky zkoušky podle normy ASTM E1333 nebo ASTM D6007, z něhož vyplývá,
že tyto desky splňují mezní hodnoty pro emise formaldehydu fáze II stanovené předpisem
California Composite Wood Products Regulation 93120, nebo
3. pro F-3 star“ nebo „F-4 star“
prohlášením výrobce desky na bázi dřeva o splnění mezních hodnot emisí formaldehydu podle
normy JIS A 5905 (v případě dřevovláknitých desek) nebo JIS A 5908 (v případě třískových
a překližkovaných desek), přičemž se doloží údaje o zkouškách provedených exsikátorovou
metodou podle normy JIS A 1460, nebo předložením certifikátu o udělení Ekoznačky
Evropské unie nebo jiné ekoznačky udělený v souladu s ISO 14024 (Environmentální značky
a prohlášení - Environmentální značení typu I).
d)
Složení použitých změkčovadel:
Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (diisodecyl ftalát).
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Splnění této podmínky se prokazuje prohlášením o splnění tohoto požadavku zadavatele spolu
s bezpečnostními listy, či jinou technickou dokumentací, která prokazuje, zda bylo pro jejich
výrobu použito změkčovadel, či nikoliv, nebo předložením certifikátu o udělení Ekoznačky
Evropské unie nebo jiné ekoznačky.
e)
Obsah těkavých organických sloučenin:
Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klihů používaných při montáži nábytku
nesmí překročit 10 % hmotnostních.
Splnění této podmínky se prokazuje seznamem všech lepidel použitých při montáži nábytku
a jejich bezpečnostními listy, nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah
těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku, nebo
předložením certifikátu o udělení Ekoznačky Evropské unie nebo jiné ekoznačky.

f)
Obaly:
Použité obaly musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z
obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití. Všechny
obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na části tvořené jedním materiálem
(např. lepenka, papír, plast, textilie). Nepřípustné jsou obaly z PVC.
Splnění této podmínky se prokazuje prohlášením o splnění tohoto požadavku zadavatele spolu
s popisem obalu výrobku.
11.1.6. Další informace u kritéria hodnocení č. K003 - Environmentální kritérium kvality délka záruční doby nad rámec minimální délky záruční doby požadované zadavatelem
V rámci kritéria hodnocení délka záruční doby nad rámec minimální délky záruční doby
požadované zadavatelem bude hodnocena délka záruční doby nad rámec minimální délky
záruční doby požadované zadavatelem, tj. rozdíl mezi uchazečem nabídnutou délkou záruční
doby a zadavatelem požadovanou minimální délkou záruční doby.
Minimální délka záruční doby požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců.
Minimální délka záruční doby rozhodná pro hodnocení nabídek činí 30 měsíců. Pokud
uchazeč nabídne délku záruční doby kratší, tj. 24 až 29 měsíců, bude tato délka záruční doby
pro uchazeče závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky
uchazeče platí, že uchazeč nabídl záruční dobu v délce pouze 24 měsíců.
Maximální délka záruční doby rozhodná pro hodnocení nabídek činí 60 měsíců. Pokud
uchazeč nabídne délku záruční doby delší, tj. 61 a více měsíců, bude tato délka záruční doby
pro uchazeče závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky
uchazeče platí, že uchazeč nabídl záruční dobu v délce pouze 60 měsíců.
Nabídnutá délka záruční doby se uvádí v celých měsících a uchazeč ji uvede v čl. 7 odst. 3
návrhu smlouvy.
12. Způsob hodnocení nabídek
12.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH stanovená v čl. 2 návrhu smlouvy.
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Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u tohoto kritéria je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky
Výsledná bodová hodnota tohoto kritéria bude následně započtena do vzorce pro stanovení
výsledného pořadí nabídek.
12.2. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K002 - Environmentální kritérium kvality skutečnost, že nábytek vyrobený ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva neobsahuje
stanovené nebezpečné látky
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u tohoto kritéria je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky
Výsledná bodová hodnota tohoto kritéria bude následně započtena do vzorce pro stanovení
výsledného pořadí nabídek.
12.3. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K003 - Environmentální kritérium kvality - délka
záruční doby nad rámec minimální délky záruční doby požadované zadavatelem
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u tohoto kritéria je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky
Výsledná bodová hodnota tohoto kritéria bude následně započtena do vzorce pro stanovení
výsledného pořadí nabídek.
12.4. Způsob stanovení pořadí nabídek
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě následujícího vzorce:
K001 * 0.80 + K002 * 0.10 + K003 * 0.10
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše bodové hodnoty tak, že na prvním místě bude
nabídka s nejvyšší bodovou hodnotou a na dalších místech nabídky s nižší bodovou hodnotou,
na posledním místě pak nabídka s nejnižší bodovou hodnotou.
Při shodné výši bodové hodnoty u dvou nebo více nabídek rozhodne o pořadí těchto nabídek
zadavatel losem. Losování se uskuteční transparentním způsobem a účastníci, jejichž nabídky
mají shodnou výši bodové hodnoty, se jej mohou zúčastnit. O termínu losování zadavatel
písemně vyrozumí dotčené účastníky nejméně 2 dny před losováním prostřednictvím
Národního elektronického nástroje
Poznámka: Zahraniční účastník zpracuje nabídkovou cenu podle konkrétních podmínek pro
uplatnění sazby DPH. Je-li zahraniční účastník registrován k DPH v jiném členském státu
Evropské unie než v České republice a je-li místo plnění na území České republiky,
nabídkovou cenu uvede bez DPH.
13. Termín pro oznámení nejvhodnější nabídky
Zadavatel odešle oznámení o výběru dodavatele nejpozději do 23. 11. 2021 prostřednictvím
Národního elektronického nástroje všem účastníkům, kteří podali nabídku.
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14. Lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán
Účastník je svou nabídkou vázán ode dne stanoveného touto výzvou pro podání nabídek zadavateli
do 30. 11. 2021.

15. Oprávnění účastníka
Účastník je oprávněn:
15.1. po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti
doručené zadavateli. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se doručuje zadavateli
prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací
dokumentace do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele, ale nejméně
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Nebude-li žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek, není zadavatel povinen vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.
15.2. odvolat nebo změnit nabídku, která již byla doručena zadavateli, a to pouze do konce lhůty
stanovené v čl. 8.1. této výzvy pro podání nabídek zadavateli.
16. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
16.1. v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona na profilu zadavatele uveřejnit:
16.1.1. oznámení o vyloučení účastníka; a
16.1.2. oznámení o výběru účastníka. V takovém případě se oznámení považují za doručené
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;
16.2. neuhradit účastníkům zadávacího řízení náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení;
16.3. vyloučit účastníka, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy;
16.4. vyzvat účastníka k doplnění nabídky.
17. Uzavření smlouvy
Zadavatel uzavře smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější,
a to ve lhůtě, po kterou je účastník svou nabídkou vázán.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Smluvní vzor
Ing. Jiří Lexmaul
kvestor Univerzity obrany
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