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

„0012021 Dodávka nábytku pro sekretariát Ústavu
geologie a pedologie“

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:

0012021 Dodávka nábytku pro sekretariát Ústavu
geologie a pedologie

Předmět
zakázky:

Dodávky

veřejné

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
zadavatele,
mail:

Bc. Lena Mikušová, administrátor veřejné zakázky,
+420 545 135 251, +420 778 468 989,
zakazky@mendelu.cz

osoba
telefon, e-

Financování:

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno vlastními
prostředky zadavatele.

Lhůta
pro
nabídek:

podání

26. 2. 2021 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_4643.html

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:

187.500 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
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

Vyhrazená
zadavatele:
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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 smlouvy. Pokud zadavatel zruší dílčí
veřejnou zakázku, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok.
URL veřejné zakázky:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4643.html
URL
dynamického
nákupního
systému,
v rámci
kterého
je
zakázka zadávána:

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

2. PREAMBULE
1) Mendelova univerzita v Brně (dále jen „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_dispoziční návrh, 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.
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3. PŘEDMĚT, ÚČEL A PODMÍNKY PLNĚNÍ
1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro sekretariát Ústavu geologie a
pedologie Mendelovy univerzity v Brně, (dále také „věc“ či „věci“) a splnění dalších s tím
souvisejících závazků. Podrobně je předmět veřejné zakázky včetně technických
podmínek vymezen v Příloze č. 1 - Technická specifikace a v Příloze č. 2 – Projektová
dokumentace_dispoziční návrh. Předmětem zakázky jsou pouze položky (1 až 12)
uvedené v Příloze č. 1 - Technická specifikace (další položky popsané v Příloze č. 2 Projektová dokumentace_dispoziční návrh nejsou předmětem veřejné zakázky).
2) Účelem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající kanceláře sekretariátu Ústavu
geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty, přičemž hlavním záměrem je
vybudování funkčního pracoviště, které bude vybaveno praktickým a funkčním
kancelářským nábytkem. V kanceláři sekretariátu se shromažďují veškeré důležité
dokumenty ústavu. Stávající vybavení neodpovídá nárokům na bezpečné a kvalitní
zpracování a uchování dokumentů, proto je nutná modernizace kanceláře.
3) Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
(dále jen „CPV“): 39100000-3 (nábytek).
4) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 187.500 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) Technické podmínky jsou přílohou této Výzvy k podání nabídek jako Příloha č. 1 –
Technická specifikace a v Příloze č. 2 – Projektová dokumentace_dispoziční návrh
a jsou stanoveny jako minimální.
6) Příloha č. 1 – Technická specifikace bude jako příloha součástí textu smlouvy (Příloha A
– Obchodní podmínky).
7) Místo plnění je uvedeno v Příloze A – Obchodní podmínky.
8) Termíny plnění jsou uvedeny v Příloze A – Obchodní podmínky.
9) Záruční doba je stanovena v Příloze č. 1 – Technická specifikace.
10) Autorem projektové dokumentace – dispozičního návrhu je Ing. Aleš Rejman.

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. Jsou to: nabízený
výrobek (výrobce a přesný typ), nabízená záruka na dílčí požadované položky (musí
být stejná nebo vyšší než minimálně požadovaná) a jednotková nabídková cena v Kč
bez DPH – tabulka na základě doplněné jednotkové ceny provede výpočet celkové
nabídkové ceny. 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 a technickou
dokumentací (zejména doprava a montáž a instalace předmětu veřejné zakázky do
místa plnění, započtení případných vedlejších nákladů, rizik či finančních vlivů –
např. inflace).
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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 je oprávněn vyžádat od dodavatele v případě potřeby doplňující
dokumenty, certifikáty, katalogové a technické listy, apod.
6) Zadavatel informuje dodavatele o tom, že vzhledem k elektronickému podávání nabídek,
se nebude konat veřejné otevírání nabídek.
7) 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)
2)
3)
4)

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace_dispoziční návrh
Příloha A – Obchodní podmínky
Příloha Z - Závazné podmínky pro veřejné zakázky

V Brně dne

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 15:02:36 +01'00'

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