ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (DÁLE JEN
„ZÁKONA“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Druh řízení:
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:

Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř
Otevřené podlimitní řízení
Z2018-030947

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Osoba zastupující zadavatele:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 43 ZÁKONA A OSOB
PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (POVĚŘENÁ OSOBA)
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail, tel:

SELLER MORAVIA s.r.o.
Česká 1108/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava
619 88 987
Romanem Tylem, jednatelem
Blanka Dosedělová
blankadosedelova@seznam.cz

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací
dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:
SELLER MORAVIA s.r.o., IČO 619 88 987: zadávací dokumentace (vyjma technických specifikací)
Mgr. Petra Faldynová, advokát, sídlem Lichnov 549, 742 75, Nový Jičín, IČO 25829637: vzor Kupní
smlouvy
Profil zadavatele: https://zakazky.osu.cz/
Veřejná zakázka je financována v rámci projektu OP VVV - Centrum výzkumu patogenity a virulence
parazitů pod reg. číslem Č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759.
4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

třepačky

38436000-0

chlazena centrifuga

42931100-2

pcr cycler

38950000-9

Třepačky a příslušenství
Laboratorní odstředivky
a příslušenství
Vybavení pro polymerázovou
řetězovou reakci (PCR)

hlubokomrazící box
system na čištění
vody

39711123-7

Mrazničky skříňového typu

42912330-4

Přístroje k čištění vody

mikromanipulátor

38519000-6

gel doc

33110000-4

Různé součásti mikroskopů
Zobrazovací přístroje pro lékařské,
stomatologické nebo veterinární účely

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.220.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH rozdělená na části:
Část 1:
240 000,- Kč
Část 2:
720 000,- Kč
Část 3:
390 000,- Kč
Část 4:
630 000,- Kč
Část 5:
70 000,- Kč
Část 6:
110 000,- Kč
Část 7:
60 000,- Kč
Uvedené předpokládané hodnoty vyjadřuji výši finančních prostředků zadavatele, tudíž jsou pro
zadavatele limitní a tím nejvýše přípustné. V případě podání nabídky s nabídkovou cenou převyšující
uvedené předpokládané hodnoty bude taková nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen.
6. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen smlouva), který tvoří
přílohu zadávací dokumentace a je pro všechny části veřejné zakázky (viz níže) stejný.
Veřejná zakázka je rozdělena do 7 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem:
1.část - Hlubokomrazící box
2.část - Třepačka na kultury
3. část – Mikromanipulátor
4. část – Gel doc
5. část - Chlazená centrifuga
6. část - PCR termocycler
7. část - systém čištění vody
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Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být
podána jako zcela samostatná. Nabídky jednotlivých částí veřejné zakázky budou posuzovány a
hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Součástí zadávacích podmínek je technická specifikace dodávek, které jsou předmětem plnění
veřejné zakázky.
Pakliže by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifické označení zboží, služeb, patenty a vynálezy, užitné či průmyslové vzory,
ochranné známky nebo jiná označení původu, má se za to, že jde pouze o typové vymezení
standardu a dodavatel je vždy oprávněn specifikované nahradit jiným řešením, které bude mít
minimálně shodné vlastnosti, funkcionalitu, technické a kvalitativní parametry, neovlivní funkčnost
navrhovaného a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
8.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY
Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.2 DODACÍ PODMÍNKY
Závazné dodací podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.4 SANKČNÍ PODMÍNKY
Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy.
8.5 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel nestanovuje.
8.6 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
8.7 POŽADAVKY NA OPATŘENÍ
UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

K OCHRANĚ

DŮVĚRNÉ

POVAHY

INFORMACÍ

A

Zadavatel nepožaduje.
9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ DODÁVEK
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Zadavatel nepožaduje.
10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy.
12. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel nemá jiné požadavky.
13. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci byla uvedena v Kvalifikační dokumentaci.
14. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem
hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší nabídková cena.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce je dle hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jako
nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce
nejvyšší počet bodů.
V rámci hodnotícího kritéria Nejnižší nabídková cena bude hodnocena nabídková cena za jednu část
v Kč bez DPH uvedená uchazečem v návrhu Smlouvy samostatně. Tato cena stanovená účastníkem
zadávacího řízení musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou včetně všech nákladů
vyplývajících z požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat
v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než
zadavatel stanovil.
15. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
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Zadavatel nestanovuje požadavek na jistotu.
16. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
17.1. Nabídka bude předložena v českém nebo slovenském jazyce.
17.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

17.3. Součástí zadávacích podmínek je vzor Kupní smlouvy, která je shodná pro všechny části.
Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou
osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh
Smlouvy, jehož součástí bude i podepsaná příloha č. 2 zadávací dokumentace (technická
specifikace příslušná pro danou část veřejné zakázky). Smlouva musí po obsahové stránce
odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat
ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro
vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka
zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí
návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být
předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
17.4. Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
17.5. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
17.6. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl též popis nabízených přístrojů.
17.7. Účastníku zadávacího řízení se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované
v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:
•
•
•
•

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem
u jednotlivých oddílů (kapitol).
Podepsaný návrh Smlouvy.
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem

s uvedením

čísel

stránek

17. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE
Zadavatel nepožaduje a neumožňuje podání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje.
18. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli se řídí příslušnými ustanoveními zákona § 211 zákona.
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19. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 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 změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny 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 zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.
Zadavatel užije obdobně dle § 54 odst. 5 ZZVZ při doručení žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace.
20. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky
uskutečněna.
21. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 2.10.2018

Hodina: 11.00

Adresa pro podání nabídek:
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie a ekologie
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
Místnost: L246
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:
Ing. Kateřina Velčovská
Email: Katerina.Velcovska@osu.cz
Tel: 553 46 2278 , 775 034 419
Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník
zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech pondělí –
čtvrtek od 10:00 hodin do 15.00 hodin, případně po domluvě s kontaktní osobou, na výše uvedené
adrese, kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce
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označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka
zadávacího řízení.
22. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 2.10.2018 Hodina: 11:00 na adrese Ostravská
univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Chittussiho 10, 710 00 Slezská
Ostrava v zasedací místnosti L 237 - zasedací místnost Katedry biologie a ekologie
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za
účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena). A dále
další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.
23. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel zadávací lhůtu nestanovuje.
24. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 2 – Technická specifikace část 1-7(Předmět koupě)
Příloha č. 3 – Kupní smlouva – vzor – (shodná pro část 1-7)
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

V Ostravě dne 7.9.2018

Digitálně podepsal

Blanka
Blanka Dosedělová
2018.09.10
Dosedělová Datum:
06:13:24 +02'00'
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