Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky:

032021

Název zakázky:

Nákup odborné literatury 032021 - rozděleno na části 1 a 2

Část č. 1:
Část č. 2:
Předmět zakázky:
Název/obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele:
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele, vč.
kontaktních údajů
(telefon a emailová
adresa):

Česká odborná literatura https://katalog.mendelu.cz/tenders/91
Zahraniční odborná literatura https://katalog.mendelu.cz/tenders/92
Dodávky

Lhůta pro podávání
nabídek:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
62156489
CZ62156489
Ing. Klára Štiasna, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Odbor veřejných zakázek a nákupu
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
e-mail: klara.stiasna@mendelu.cz
Lhůta pro podání nabídek zpracovaných podle požadavků zadavatele dle této výzvy
a příslušné zadávací dokumentace:
Ukončení příjmu: 5. 5. 2021 v 10:00 hod (včetně). V tento den a hodinu již musí být
všechny nabídky doručeny zadavateli.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotlivých výtisků odborné literatury,
vydaných v České republice, v části č. 1 a jednotlivých výtisků odborné literatury,
vydaných v zahraničí, v části č. 2, pro zajištění potřeb zadavatele.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednotlivých výtisků odborné literatury
tak, jak je specifikována v systému Verbis na výše uvedených adresách.

Popis předmětu
zakázky:

Dodavatel může podat nabídku na jeden titul, více titulů nebo všechny tituly
v každé jedné samostatné části, nebo v obou částech veřejné zakázky, podle
schopnosti splnění požadavků zadavatele.
V rámci každé části se hodnotí každá položka (titul) samostatně. Každá položka,
v jednotlivých částech veřejné zakázky, může mít tedy vybraného jiného
dodavatele.
Podrobně je postup popsán v souboru „Zadávací dokumentace“ uložené
na https://katalog.mendelu.cz/tenders/

Předpokládaná
hodnota zakázky v Kč
bez DPH:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v úhrnu je 202 343,- Kč bez DPH:
Část č. 1: 11 473,- Kč bez DPH
Část č. 2: 190 870,- Kč bez DPH
Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na řádné plnění dodavatele,
pojištění, kurzová rizika apod.
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Typ zakázky:
Lhůta a místo plnění:
Místa podání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria,
způsob hodnocení
a bodovací metoda:

Rozsah požadavků
zadavatele na
kvalifikaci:

Tato zakázka je podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“) veřejná zakázka malého rozsahu a v souladu s § 31 zákona je
zadávaná mimo režim zákona.
Místem plnění je: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Dodavatelé předkládají nabídku v elektronické podobě na výše uvedených
adresách.
Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu dodržení všech podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, na základě ekonomické
výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny za každou jednotlivou položku
v každé části veřejné zakázky samostatně.
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH
za položku (titul).
Analogicky tomuto pravidlu bude dále sestaveno pořadí dalších nabídek.
Každý jednotlivý titul může mít tedy jiného dodavatele.
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů:
Dodavatel je povinen prokázat, že splňuje požadavky zadavatele na kvalifikaci:
a) základní způsobilost, a to čestným prohlášením o splnění základní
způsobilosti,
b) Profesní způsobilost, a to čestným prohlášením o splnění profesní
způsobilosti
Podrobně je znění čestného prohlášení uvedeno v souboru „Zákonné podmínky“
uloženém na https://katalog.mendelu.cz/tenders/
Dodavatel, který je právnickou osobou je povinen prokázat, že splňuje požadavek
zadavatele na identifikaci osob, které jsou jeho skutečnými majiteli.

Další požadavky
zadavatele:

Požadavek
na elektronickou
formu nabídky:
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit
kontrolu:

Požadavek splní dodavatel čestným prohlášením, že je schopen předložit:
- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
Podrobně je znění čestného prohlášení uvedeno v souboru „Zákonné podmínky“
uloženém na https://katalog.mendelu.cz/tenders/
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím systému pro sběr
nabídek. Odkaz na sběr nabídek je uveden výše u jednotlivých částí.
V případě, že je v nabídce dodavatele shledána nejasnost, může být dodavatel
zadavatelem vyzván k doplnění nabídky ve stanovené lhůtě.
Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění.
Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Další podmínky
pro plnění zakázky:

Zadávací lhůta
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 60 dnů od posledního dne lhůty pro
podání nabídek.
Oprávnění dodavatele
a) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději tři
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě, že bude
dodavatel zasílat žádost o dodatečné informace elektronicky, je dodavatel
povinen e-mail poslat na adresu kontaktní osoby.
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b) Dodavatel je oprávněn zneplatnit nabídku, která již byla doručena zadavateli,
a to pouze do konce lhůty pro podání nabídek.
Platební podmínky a obchodní podmínky:
Plnění veřejné zakázky je požadováno za obchodních podmínek (včetně platebních
podmínek) specifikovaných
v souboru “Obchodní podmínky“
uloženém
na https://katalog.mendelu.cz/tenders/, s jejichž zněním musí dodavatel vyslovit
souhlas.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, pokud:
a) byla podána jenom jedna nabídka, nebo pokud byly všechny nabídky kromě
jedné vyřazeny, nebo
b) vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel, který se umístil jako druhý v pořadí,
odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou
součinnost, přičemž za nedostatečnou součinnost je považována skutečnost, kdy
vybraný dodavatel nereaguje žádným způsobem na výzvy zadavatele k uzavření
smlouvy, přičemž lhůta pro poskytnutí předmětné součinnosti bude činit minimálně
15 dní ode dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení, nebo
c) odpadly důvody pro pokračování ve výběrovém řízení v důsledku podstatné
změny okolností, které nastaly v době od zahájení výběrového řízení, a které
zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat, ani je nijak
nezpůsobil, nebo
d) v průběhu realizace výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze požadovat, aby ve veřejné zakázce pokračoval.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
- zrušit výběrové řízení (celou nebo jednotlivé části) do doby uzavření smlouvy,
- zveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele
- oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení uveřejněním
na profilu zadavatele
- oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele na profilu zadavatele
- požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách
- požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů dokladů
prokazujících splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci
Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu trvání veřejné
zakázky.

Podmínky poskytnutí
zadávací
dokumentace:

Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně
poskytnout zadavateli jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění této
veřejné zakázky.
Zadávací dokumentace je zpracována jako samostatný dokument. Zadávací
dokumentace a ostatní dokumenty zmínění ve výzvě, jsou neomezeně přístupny
v systému pro sběr nabídek na adrese https://katalog.mendelu.cz/tenders/.
Zájemce získá tuto výzvu, stažením z profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz

prof. Ing. Radim
Farana, CSc.

V Brně

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: 2021.04.16 08:19:15 +02'00'

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