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1.
1.1.

Profil zadavatele, způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
Profil zadavatele
Zadávací dokumentace je přístupná i na profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
(dále také jako „profil zadavatele“ nebo „elektronický nástroj zadavatele“)

1.2. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení
1)

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně.

2)

Zadavatel upozorňuje, že za písemnou komunikaci je kromě jiného považováno i podání nabídky
dodavateli. Podání nabídek do tohoto zadávacího řízení probíhá pouze skrz elektronický nástroj
zadavatele k příslušné veřejné zakázce.

3)

Zadavatel výslovně upozorňuje, že žádosti o vysvětlení přijímá pouze elektronicky a že odpovědi na
ně budou po anonymizaci tazatele uveřejněny rovněž na profilu zadavatele stejně jako doplnění a
změny zadávací dokumentace. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o
vysvětlení doručena včas, a to alespoň 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmět veřejné zakázky
1)

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku pneumatických komponentů
(dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Zadavatel opakovaně realizuje zadávací řízení, jelikož
v původních řízeních neobdržel nabídku žádného dodavatele, která by splňovala zadávací podmínky.
Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v
příslušné Příloze č. 2, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v příslušné Příloze č. 1,
Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), které tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek.

2)

Součástí dodávky předmětu této zakázky je též jeho dodání na místo dodání v souladu s čl. 2.7.
odst. 2) zadávacích podmínek.

3)

Plnění nabízené účastníkem zadávacího řízení musí vyhovovat minimálním technickým parametrům
stanoveným těmito zadávacími podmínkami a technickou specifikací stanovenou Technickou
specifikací. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 399.000,- Kč bez DPH.
2.3. CPV kódy
38300000-8 Měřicí přístroje
2.4. Odkazy v zadávací dokumentaci
1)

Pokud se v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách vyskytuje odkaz na určité dodavatele nebo
výrobky, na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně
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přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že zadavatel umožňuje dodavatelům
nabídnout rovnocenné řešení.
2)

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na
normy nebo technické dokumenty, řídí se jejich režim přiměřeně ust. § 90 a § 91 zákona.

2.5. Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit
kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.6. Smluvní podmínky
1)

Součástí předložené nabídky účastníka musí být Smlouva, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích
podmínek. Smlouva obsahuje veškeré obchodní a platební podmínky.

2)

Účastník zadávacího řízení není oprávněn ve Smlouvě a v jejích přílohách měnit jakákoliv jiná
ustanovení než ta, která jsou určena pro vyplnění nebo doplnění a žlutě podbarvena.

3)

Smlouva přiložená do nabídky a všechny ostatní přílohy nabídky nemusí být ze strany účastníka
zadávacího řízení ve fázi podání nabídek podepsány – jako výraz vůle podat nabídku postačuje její
samotné podání skrze elektronický nástroj zadavatele. Smlouvu na veřejnou zakázku podepíše
vybraný dodavatel, resp. osoba oprávněná za vybraného dodavatele jednat, pokud se stane smluvní
stranou tohoto závazku vzešlého ze zadávacího řízení.

2.7. Doba a místo plnění veřejné zakázky
1)

Plnění bude dodáno ve lhůtě 84 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy na veřejnou zakázku.

2)

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6,
budova B, místnost CIIRC_B.-1.15. Podrobnosti stanoví Smlouva.

2.8. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
3.

Požadavky na zpracování nabídek, lhůta pro podání nabídek

3.1. Požadavky na nabídky
1)

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo dokumenty, které účastník podal zadavateli na základě
zadávacích podmínek, zejména návrh Smlouvy (včetně požadovaných příloh).

2)

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce na základě těchto zadávacích podmínek, resp. zadávací
dokumentace.

3)

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena výhradně písemně, a to v elektronickém vyhotovení
s využitím elektronického nástroje zadavatele Tender Arena.

4)

Pro elektronické podání nabídky mohou být použity obecně dostupné formáty a programy Microsoft
Office, Adobe Reader, Open Office apod.
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5)

Způsob šifrování a podání nabídky (tj. jak se podává nabídka), akceptovatelné formáty nabídky,
otázky registrace dodavatele do elektronického nástroje zadavatele, a veškeré další informace
technické povahy ve smyslu ust. § 211 odst. 4 zákona naleznou dodavatelé na webových stránkách
poskytovatele elektronického nástroje zadavatele Tender Arena (www.tenderarena.cz). V případě
potřeby pomoci v předmětných otázkách je k dispozici uživatelská podpora elektronického nástroje
(hotline a helpdesk) na https://tenderarena.cz/dodavatel .
Dodavatelé mohou v případě nejasností ohledně způsobu podání nabídky využít i záložku
provozovatele elektronického nástroje Tender Arena „FAQ“ (tj. časté otázky) na adrese:
https://tenderarena.cz/dodavatel/faq-dodavatele

3.2. Lhůta pro podání nabídek
1)

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 1. 2022 14:00 hod. Aktuální lhůta pro podání
nabídek je stanovena v elektronickém nástroji zadavatele Tender Arena v příslušném poli karty této
veřejné zakázky.

2)

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích
podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

4.

Způsob zpracování nabídkové ceny

1)

Účastník zpracuje nabídkovou cenu vyplněním příslušného pole v čl. IV odst. 1 Smlouvy.

2)

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý rozsah plnění v Kč. Nabídková cena dále musí být uvedena
v následujícím členění:
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- samostatně DPH a
- nabídková cena včetně DPH.

3)

Nabídková cena, pokud dále ze smluvních podmínek nevyplývá jinak, musí obsahovat veškeré nutné
náklady k řádnému splnění předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj.
zejména nákladů na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, nákladů na dopravu zboží na místo
plnění včetně̌ případných nákladů na manipulační mechanismy, nákladů na pojištění zboží, daně a
poplatky spojené s dodávkou zboží atd.

4)

Zadavatel připouští změnu ceny plnění pouze při normativní změně sazby DPH odpovídající povaze
plnění, a to v případě výkladových různic k tíži vybraného dodavatele, čímž není dotčeno znění
předešlého odstavce.

5.

Hodnoticí kritéria
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti obdobně dle ust. § 114 odst. 2 věty
druhé zákona, a to dle výše celkové nabídkové ceny plnění v Kč bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena taková nabídka, který bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu
v Kč bez DPH.
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6.

Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tedy lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit, v délce 60 kalendářních dnů.

7.

Další práva, podmínky a skutečnosti deklarované a vyhrazené zadavatelem

1)

Zadavatel může ověřovat věrohodnost údajů či dokladů.

2)

Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k
narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.

3)

Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat listiny a písemnosti
účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik
doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo
listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.

8.

Přílohy zadávacích podmínek
Nedílnou součástí zadávacích podmínek tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Technická specifikace
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