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I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název
Sídlo
IČ/DIČ
Zástupce
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail
www

II.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
Název

Druh zakázky
Režim veřejné zakázky
Adresa profilu zadavatele
ID zakázky na profilu
III.

Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
00216305 / CZ00216305
Dagmar Vlčková, ředitelka
Ing. Martin Vyklický
+420 54114 5262
vyklicky@ro.vutbr.cz
vutbr.cz

Rámcová dohoda o dodávkách mycích a oplachovacích prostředků
včetně soli do myček do varen a výdejních provozních jednotek
KaM VUT
Dodávky
Veřejná zakázka malého rozsahu
https://www.tenderarena.cz/profily/Vut
1326

PREAMBULE
1) Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále
jen „ZZVZ“).
2) Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender
arena, (dále jen „Elektronický nástroj Tender arena“) dostupného na internetové adrese
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (viz odkaz „nápověda“
v zápatí na uvedeném odkazu) a kontakty na uživatelskou podporu.
3) Formulář nabídky
a) Zadavatel přílohou B zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve
výběrovém řízení.
b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci
či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře
nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.

IV.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ
1) Předmětem zakázky jsou dodávky v dodávkách mycích a oplachovacích prostředků včetně soli do
myček do varen a výdejních provozních jednotek KaM VUT.
Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními
podmínkami, které jsou součástí přílohy A zadávací dokumentace.
2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 900 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“) za 24 měsíců plnění veřejné zakázky.
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3) Technická specifikace – Položkový rozpočet
a) Nedílnou součástí formuláře nabídky bude vyplněná technická specifikace – položkový rozpočet
předmětu veřejné zakázky (dále jen „rozpočet“), který účastníci zpracují na základě vzoru
předloženého v příloze A zadávací dokumentace.
b) Účastníci jsou povinni řádně ocenit všechny položky rozpočtu (dále také jen „položky“).

V.

HODNOCENÍ NABÍDEK
1) Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny.
2) Nabídková cena bude získána oceněním všech položek jednotkovými cenami, jejich roznásobením
s předpokládaným odebíraným množstvím položek a jejich následným součtem (k tomu je nutno
vyplnit přiložený položkový rozpočet), přičemž nejvýhodnější nabídkou bude ta, která bude
obsahovat nejnižší nabídkovou cenu (součet jednotkových cen všech položek).

VI.

DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
1) Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
2) V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v
zadavatelem požadovaných dokumentech;
b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.
3) Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které uchazeč předložil v nabídce nad rámec
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
4) Nabídky lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.
5) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

VII.

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

1) Nabídky je nutné podat nejpozději do 11. 5. 2017 10:15 hodin.
2) Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena na adrese profilu
zadavatele a v sekci daného výběrového řízení.

VIII.

OSTATNÍ PODMÍNKY

1) Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
2) V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou dodavatelé
povinni podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena.
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3) Elektronický nástroj Tender Arena
a) Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje Tender Arena, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
v průběhu výběrového řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech
možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Vyřízení
registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
b) Podrobné informace k registraci naleznete na www.tenderarena.cz, kde je dostupný podrobný
uživatelský návod elektronického nástroje Tender Arena (viz sekci „Nápověda“) a kontakty na
uživatelskou podporu.
c) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění
o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.
d) Zadavatel nenese odpovědnost za stav svého technického vybavení. Zadavatel doporučuje, aby
úkony v elektronickém nástroji Tender Arena prováděli účastníci na takovém technickém
vybavení, které bude splňovat minimální technické požadavky pro použití elektronického nástroje
Tender, které jsou uvedeny v uživatelském návodu elektronického nástroje Tender Arena na
www.tenderarena.cz (viz sekci „Nápověda“).

podepsal Dagmar Vlčková
Dagmar Vlčková Digitálně
Datum: 2017.05.02 19:17:51 +02'00'
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