Výzva k podání nabídek
veřejná zakázka zadávaná v rámci Dynamického nákupního
systému pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových
prvků, úložišť a IT příslušenství s názvem

„2052020 Dodávka monitorů a příslušenství pro učebnu
Q33“

Zadavatel veřejné zakázky:
Mendelova univerzita v Brně
IČO: 621 56 489 / DIČ CZ621 56 489
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
(dále jen „zadavatel“)
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky:

2052020 Dodávka monitorů a příslušenství pro
učebnu Q33

Předmět
zakázky:

Dodávky

veřejné

Název
Dynamického
nákupního systému a
jeho kategorií:

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních
počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť a IT
příslušenství:
Kategorie:
1. Stolní počítače a IT příslušenství
2. Monitory a příslušenství
3. Síťové prvky, úložiště a příslušenství

Kategorie v rámci DNS,
v rámci které je veřejná
zakázka soutěžena:

2.

Název zadavatele:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo zadavatele:
IČO zadavatele:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
621 56 489

Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Kontaktní
zadavatele,
mail:

Bc. Lena Mikušová, administrátor veřejné zakázky,
+420 545 135 251, zakazky@mendelu.cz

osoba
telefon, e-

Monitory a příslušenství

Financování:

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky
ze strukturálních fondů EU (OP VVV – Název projektu:
„Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa
Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Správce rozpočtu:

Mgr. Bc. Ondřej Veselý

Koordinátor projektu

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Lhůta
pro
nabídek:

podání

15. 6. 2020 do 10:00

Místo
pro
nabídek:

podání

Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu
zakázky:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4049.html

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:

31.200 Kč bez DPH
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Způsob podání nabídek:

Písemně – elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK

Jazyk nabídky:

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém
nebo slovenském jazyce.

Pravidla
nabídek:

hodnocení

Hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena
na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez
DPH.
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jediného
hodnoticího kritéria – výše celkové nabídkové ceny v Kč
bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Ostatní
nabídky pak budou seřazeny vzestupně od nejnižší po
nejvyšší nabídkovou cenu.

práva

Zadavatel si vyhrazuje:
- právo oznámení o vyloučení účastníka nebo oznámení
o výběru dodavatele dílčí veřejné zakázky v rámci DNS
uveřejnit na profilu zadavatele s tím, že se oznámení
považují za doručená všem účastníkům dílčí veřejné
zakázky okamžikem jejich uveřejnění.
- uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace či sdělení
zadavatele na profilu zadavatele,
- požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit
si skutečnosti uvedené v nabídkách.
- možnost zrušení dílčí veřejné zakázky, a to nejpozději
do uzavření kupní smlouvy. Pokud zadavatel zruší dílčí
veřejnou zakázku nevzniká dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.

Vyhrazená
zadavatele:

URL veřejné zakázky:
URL
dynamického
nákupního
systému,
v rámci
kterého
je
zakázka zadávána:

https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4049.html

https://zakazky.mendelu.cz/dns_display_6.html

2. PREAMBULE
1) Mendelova univerzita v Brně (dále jen „zadavatel“) vyzývá všechny dodavatele zařazené
do dynamického nákupního systému na dodávku audiovizuální techniky (dále jen „DNS“)
k podání nabídek do výše uvedené veřejné zakázky.
2) Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky, vč. podání nabídek, se provádějí elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Závazné informace a pravidla k užívání
elektronického nástroje E-ZAK a další podmínky pro veřejné zakázky jsou obsaženy
v Příloze Z: „Závazné podmínky pro veřejné zakázky“.
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3) Příloha Z: „Závazné podmínky pro veřejné zakázky“ má pro všechny veřejné zakázky
zadávané v rámci DNS stejné znění. V případě, že dojde k aktualizaci této přílohy,
upozorní zadavatel na tuto skutečnost ZDE, v čl. 2 PREAMBULE Výzvy k podání nabídek.
4) Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 – Technická
specifikace a Příloha A – Obchodní podmínky a Příloha Z: „Závazné podmínky pro veřejné
zakázky“.
5) Dodavatel smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky pro tuto
veřejnou zakázku
6) Podáním nabídky do této veřejné zakázky dodavatel plně a bez výhrad akceptuje zadávací
podmínky včetně případného vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny
pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávací dokumentaci a že se jimi bude řídit.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo
pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávací dokumentaci, může tato
skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z veřejné zakázky.
7) Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

3. PŘEDMĚT, ÚČEL A PODMÍNKY PLNĚNÍ
1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – konkrétně monitorů a
příslušenství: pro učebnu Q33, (dále také „věc“ či „věci“) pro zadavatele a splnění dalších
s tím souvisejících závazků. Podrobně je předmět veřejné zakázky včetně technických
podmínek vymezen v Příloze č. 1-Technická specifikace této Výzvy k podání nabídky.
2) Účelem této veřejné zakázky je vybudování učebny pro týmovou práci studentů, která
umožní studentům nácvik komunikačních procesů při týmové spolupráci, obchodním
vyjednávání, simulovaném soudním, arbitrážním nebo mediačním řízení, řešení konfliktů
v týmu a mezi týmy, řešení simulovaných manažerských rozhodovacích procesů a jejich
zpětné vyhodnocení napodobující reálné obchodní a manažerské situace.
3) Klasifikace předmětu dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále jen „CPV“):
30231000-7 (Počítačové monitory a konzoly), 30237200-1 (Počítačová příslušenství),
4) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 31.200 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále
jen „DPH“). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na
maximální objem finančních prostředků, kterými zadavatel disponuje pro danou veřejnou
zakázku, předložení nabídky s cenou přesahující předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele vedoucí k vyřazení
nabídky a k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
5) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Jiří Kozlovský, IČ: 44079290.
6) Technické podmínky jsou přílohou této Výzvy k podání nabídek jako Příloha č. 1 –
Technická specifikace a jsou stanoveny jako minimální.
7) Příloha č. 1 – Technická specifikace bude jako příloha součástí textu smlouvy (Příloha A
– Obchodní podmínky).
8) Místem plnění je budova Q, místnost Q33 (rovněž označena jako N4027) nacházející se
v Areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika.
9) Termíny plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách uvedených v příloze A.
10) Záruční doba je stanovena v Příloze č. 1 – Technická specifikace.
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4. POKYNY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
1) Nabídka dodavatele musí obsahovat cenovou nabídku – tj. vyplněná Příloha č. 1 –
technická specifikace.
2) Dodavatel v Příloze č. 1 vyplní všechny žlutě označené buňky – a to v obou listech
excelového souboru. Jsou to: identifikační údaje, datum, sazba DPH, nabízený výrobek
(výrobce a přesný typ) a jednotkové nabídkové ceny v Kč bez DPH – tabulka na základě
doplněných jednotkových cen provede výpočet celkové nabídkové ceny vynásobením
jednotkových cen požadovaným počtem kusů a jejich celkovým součtem. Není povoleno
upravovat jiné než žlutě označené buňky.
3) Jednotková a potažmo i celková nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a
„nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s
realizací veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací (zejména montáž a doprava
předmětu veřejné zakázky do místa plnění, započtení případných vedlejších nákladů, rizik
či finančních vlivů – např. inflace).
4) Obchodní a platební podmínky jsou dány smlouvou obligatorního charakteru, která je
přílohou A výzvy. Obchodní podmínky nebudou součástí nabídky – k jejich vyplnění a
podpisu ve formě návrhu smlouvy (Příloha A) bude vyzván vybraný dodavatel.
5) Zadavatel informuje dodavatele o tom, že vzhledem k elektronickému podávání nabídek,
se nebude konat veřejné otevírání nabídek.
6) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

5. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace.
2) Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, později
doručenou žádost o vysvětlení není zadavatel povinen zodpovědět.
3) Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 2 pracovní dny po
doručení žádosti na profilu veřejné zakázky a zpřístupní je všem dodavatelům
vyzvaným k podání nabídky.
4) Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace („sdělení
zadavatele“) i bez jejich předchozí žádosti.

6. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1) Příloha č. 1 – Technická specifikace
2) Příloha A – Obchodní podmínky
3) Příloha Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky
Digitálně podepsal doc.

V Brně dne

doc. Ing. Martin Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2020.06.01 12:56:27
Klimánek, Ph.D. Datum:
+02'00'

………………………….………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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