Výzva k podání nabídek
veřejná zakázka zadávaná v rámci Dynamického nákupního
systému na dodávky nábytku s názvem

„0032021 Dodávka atypického kancelářského nábytku
pro Právní oddělení MENDELU“

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
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky

0032021 Dodávka atypického kancelářského nábytku
pro Právní oddělení MENDELU

Předmět veřejné zakázky

Dodávky

Název Dynamického
nákupního systému

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

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 osoba
zadavatele, telefon,
e-mail

Ing. Klára Štiasna, Ph.D., administrátor veřejné zakázky,
+420 545 135 253, klara.stiasna@mendelu.cz

Lhůta pro podání
nabídek

23. 2. 2021 do 9:00

Místo pro podání
nabídek

Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu
zakázky:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4533.html

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

330 900 Kč bez DPH

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 hodnocení
nabídek

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.

Vyhrazená práva
zadavatele

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;
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- 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.
URL veřejné zakázky

https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4533.html

URL dynamického
nákupního systému,
v rámci kterého je
zakázka zadávána

https://zakazky.mendelu.cz/dns_display_10.html

2. PREAMBULE
1) Zadavatel vyzývá všechny dodavatele zařazené do dynamického nákupního systému
na dodávky nábytku (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.
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) Zadavatel upozorňuje, že v Příloze Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky v čl.
3 PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELE doplnil způsob výběru dodavatele
v případě rovnosti nejnižších nabídkových cen.
5) Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 – Technická
specifikace, Příloha č. 2 – Projektová dokumentace, Příloha A – Obchodní podmínky
a Příloha Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky.
6) Dodavatel smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky pro tuto
veřejnou zakázku
7) 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.
8) Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

3. PŘEDMĚT, ÚČEL A PODMÍNKY PLNĚNÍ
1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro místnosti N1115, N1116, N1117,
N1118 a N1119 (Právní oddělení Mendelovy univerzity v Brně), dále také „věc“ či „věci“,
pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně je předmět veřejné
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2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

zakázky včetně technických podmínek vymezen v Příloze č. 1 - Technická specifikace
a v Příloze č. 2 – Projektová dokumentace této Výzvy k podání nabídek.
Účelem této veřejné zakázky je vybavení Právního oddělení kancelářským nábytkem
v návaznosti na rekonstrukci chodeb obj. A Mendelovy univerzity v Brně v souladu
s Přílohou č. 1 – Technická specifikace a Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
(dále jen „CPV“): 39130000-2 (Kancelářský nábytek).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 330 900 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.
Zpracovatel technické specifikace: Ing. arch. Petr Goleš, autorizovaný architekt,
Purkyňova 35A, 612 00 Brno, vyhotoveno 10/2020.
Technické podmínky jsou přílohou této Výzvy k podání nabídek jako Příloha č. 1 –
Technická specifikace a jako Příloha č. 2 – Projektová dokumentace a jsou stanoveny jako
minimální.
Příloha č. 1 – Technická specifikace bude jako příloha součástí textu smlouvy (Příloha A
– Obchodní podmínky).
Místem plnění je budova A (BA01), místnosti N1115-N1119 nacházející se v Areálu
Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika.
Termíny plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách uvedených v příloze A.

4. POKYNY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
1) Nabídka dodavatele musí obsahovat cenovou nabídku – tj. vyplněnou Přílohu č. 1 –
Technická specifikace.
2) Dodavatel v Příloze č. 1 vyplní všechny žlutě označené buňky na obou listech excelové
tabulky, tj. identifikační údaje dodavatele, datum podání nabídky, jednotkové nabídkové
ceny včetně dopravy a montáže v Kč bez DPH – tabulka na základě doplněných
jednotkových cen provede výpočet celkové nabídkové ceny.
3) Nabídka bude obsahovat produktový či katalogový list nebo obdobný dokument
obsahující vyobrazení všech nabízených typových komponentů jednotlivých prvků,
název výrobce, typ nebo označení výrobku, případně další upřesňující údaje
umožňující jednoznačnou identifikaci nabízených typových komponent
jednotlivých prvků (stolová podnož, kabelový most, kabelová průchodka, nosič PC,
stolová noha, rohová noha, boční kryt kabeláže, odklopné přípojné místi
k zabudování do stolové nohy, kování se systémem měkkého a tichého tlumení
dovírání, systém otevírání ťuknutím do čílka).
4) 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).
5) Obchodní a platební podmínky jsou dány smlouvou obligatorního charakteru, která je
přílohou A této Výzvy. Obchodní podmínky nebudou součástí nabídky – k jejich vyplnění
a podpisu ve formě návrhu smlouvy (Příloha A) bude vyzván vybraný dodavatel.
6) Zadavatel informuje dodavatele o tom, že vzhledem k elektronickému podávání nabídek,
se nebude konat veřejné otevírání nabídek.
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7) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

5. TECHNICKÁ KVALIFIKACE dle § 79 odst. 2 písm. k zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
1) Zadavatel stanoví, že v rámci posuzování kvalifikace u dodavatele, který předložil
nejvhodnější nabídku z hlediska hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky,
bude hodnotit přiložené dokumenty specifikované části 4. bodě 3 této Výzvy (dále jen
„dokumenty“).
2) Zadavatel upozorňuje, že požaduje uvedené dokumenty, protože klade značný důraz
na kvalitu dodaných výrobků, včetně technického a materiálového provedení dle
požadavků zadavatele. Jestliže nabízené výrobky specifikované v dokumentech nebudou
odpovídat požadavkům stanoveným Příloze č. 1 – Technická specifikace a Příloze č. 2 –
Projektová dokumentace, zadavatel může požádat o předložení nových dokumentů
k alternativním výrobkům. Jestliže ani opakovaná dodávka dokumentů k alternativním
výrobkům nebude odpovídat technické specifikaci, zadavatel takového dodavatele
vyloučí z další účasti ve veřejné zakázce pro nesplnění technické kvalifikace. Předložené
dokumenty podléhají schválení zhotovitelem technické specifikace (projektant nebo jeho
zástupce) a zadavatelem.
3) Zadavatel může posoudit technickou kvalifikaci dodavatele, který se umístil jako další
v pořadí, a jestliže přiložené dokumenty tohoto dodavatele nebudou odpovídat
požadavkům stanoveným v technické specifikaci, může ho požádat o předložení nových
dokumentů k alternativním výrobkům, tzn. uplatněním obdobného postupu, jak je uvedeno
výše.

6. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace.
2) Písemná žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK 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.

7. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1)
2)
3)
4)

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
Příloha A – Obchodní podmínky
Příloha Z – Závazné podmínky pro veřejné zakázky
V Brně

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.
………………………….………………

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně, ou=9263,
cn=prof. Ing. Radim Farana, CSc., sn=Farana,
givenName=Radim, serialNumber=P729140,
title=Prorektor pro vzdělávací činnost
Datum: 2021.02.11 15:01:15 +01'00'

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