Výzva k podání nabídek
včetně zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

,,Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2022 – rozděleno na
části“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce
– obecná část

Zadavatel veřejné zakázky: Mendelova univerzita v Brně
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
Zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
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Základní údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2022 –
rozděleno na části

Název zadavatele:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO / DIČ / ID datové
schránky:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

621 56 489 / CZ621 56 489 / 85ij9bs
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Správce rozpočtu:

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Koordinátor projektu:

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Kontaktní osoba ve
věcech technických:

Ing. Lucie Malíková

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Lízal 545 135 257
zakazky@mendelu.cz

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
524.500,- Kč (CZK) bez DPH, z toho:

je

celkem

Část 1 – Propagační předměty - nanoroušky: 60.500 Kč
bez DPH;
Část 2 – Propagační předměty - čaje: 77.000 Kč bez DPH;
Část 3 – Propagační předměty - různé: 387.000 Kč bez
DPH;
Předpokládaná hodnota:

Předmět zakázky:
Rozdělení na části:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ve všech
částech jednotlivě hodnotou limitní. Zadavatel
upozorňuje dodavatele, že předpokládaná hodnota je
maximální objem finančních prostředků, které má
zadavatel k dispozici. Nabídky, jejichž nabídkové ceny
přesáhnou
v dané
části
výběrového
řízení
předpokládanou hodnotu, budou posouzeny jako
nesplňující požadavky zadavatele a budou v rozsahu
dané části vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.
Dodávky

ANO
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Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:
Počet částí veřejné
zakázky:

Část 1 - Propagační předměty - nanoroušky ;
Část 2 - Propagační předměty - čaje;
Část 3 - Propagační předměty - různé;
Podrobná technická specifikace požadovaného plnění pro
každou část veřejné zakázky zvlášť je uvedena v přílohách
č. 1a/1b/1c této Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“).

Účast v jednotlivých
částech:

Dodavatel může podat nabídku na jednu část, dvě části
nebo všechny části veřejné zakázky, dle svých možností
a
schopnosti
poskytnout
požadované
plnění,
specifikované v přílohách č. 1a/1b/1c této Výzvy. Každá
část veřejné zakázky tedy může mít vybraného jiného
dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek
končí

24. 8. 2021 v 9:00 hod.

Druh řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Vyhrazená práva
zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka z výběrového řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům
výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Financování:

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky
ze strukturálních fondů EU, OP VVV, projekt s názvem:
„Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity
v Brně“,
reg.
č.
projektu:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365.

Adresa profilu zadavatele,
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5106.html
kde je zpřístupněna
zadávací dokumentace:

3

1. Preambule
1.1 Tato zadávací dokumentace je podkladem pro podání nabídek dodavatelů v rámci

veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení
mimo režim zákona a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, verze
5, účinnými od 9. 11. 2017.
1.2 Právnické a fyzické osoby jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník

výběrového řízení“ nebo „dodavatel“. Mendelova univerzita v Brně (dále jen
„MENDELU“), vyhlašující zadání zakázky, je označena jako „zadavatel“ nebo
„objednatel“.
1.3 Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací

podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci včetně všech příloh a případných
dodatků k této zadávací dokumentaci. Dodavatel je povinen si před podáním nabídky
pečlivě prostudovat všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené
v zadávací dokumentaci a řídit se jimi. Údaje uvedené v zadávacích podmínkách
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky
je dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání
kvalifikace.
1.4 Veškeré úkony v rámci této veřejné zakázky se provádějí elektronicky prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
v průběhu výběrového řízení jinak.
1.5 Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují

za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal
na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v
elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
1.6 Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického

nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel
dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové,
které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností
každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK
své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
1.7 Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů
uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
1.8 Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o

používání elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a
https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte podporu E-ZAK, tel. 538 702
719, nebo e-mail: podpora@ezak.cz.
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1.9 Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje

E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba zadavatele, email: zakazky@mendelu.cz.
Zadavatel dodavatelům doporučuje využít možnost otestovat nastavení prohlížeče, aby
předešli možným komplikacím při následném vkládání nabídek. Testování se provede
klikem na odkaz „Test nastavení prohlížeče“, který je umístěn vlevo hlavní straně
elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz).
1.10 Zadavatel uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek v souladu se svým

posláním univerzity, vymezeným zákonem o vysokých školách, Statutem Mendelovy
univerzity v Brně a dalšími právními a interními předpisy. Tyto právní a interní normy
stanoví povinnost univerzity vždy stát na straně lidské důstojnosti, základních lidských
práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. Veřejné zakázky zadávané
Mendelovou univerzitou v Brně proto akcentují zejména témata důstojných pracovních
podmínek, férových vztahů v dodavatelském řetězci, etického nakupování a ekologicky
šetrných řešení. Tato témata jsou uplatňována přiměřeně a transparentně při
respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům
a principům účelnosti, hospodárnosti a efektivity při naplňování poslání univerzity,
jakožto centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, usilující o rozšiřování
dosaženého poznání a vykonávající vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační,
uměleckou a další tvůrčí činnost v oblastech, v nichž uskutečňuje akreditované studijní
programy a programy celoživotního vzdělávání.
se při vytváření zadávacích podmínek zabýval zásadou sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
zákona a uvádí, že s ohledem na předmět veřejné zakázky se v zadávacích podmínkách
zaměřil na podporu účasti malých a středních podniků tím, že zjednodušil formální
požadavky na podání nabídek a rozdělením veřejné zakázky na části byla umožněna
účast širšímu okruhu dodavatelů.

1.11 Zadavatel

.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, podmínky plnění
2.1 Předmětem této veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů pro potřeby

projektu ESF („Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně“ - dále jen
„ESF“) v rozsahu 3 částí. Podrobná technická specifikace požadovaných předmětů je
uvedena v příslušných přílohách: č. 1a – Technická specifikace pro část 1 VZ, č. 1b –
Technická specifikace pro část 2 VZ a č. 1c – Technická specifikace pro část 3 VZ.
2.2 Jedná se o propagační předměty s potiskem povinné publicity Evropské unie a MŠMT

v souladu s technickou specifikací požadovaných předmětů, která je uvedena
v příslušných přílohách: č. 1a – Technická specifikace pro část 1 VZ, č. 1b – Technická
specifikace pro část 2 VZ a č. 1c – Technická specifikace pro část 3 VZ. Závazná
pravidla používání povinné publicity jsou obsahem přílohy č. 2 – Loga_manualy této
Výzvy. Dodavatelé jsou povinni tato závazná pravidla při potisku propagačních
předmětů dodržet.
2.3 Požadavky na předmět veřejné zakázky jsou dále vymezeny technickými a smluvními

podmínkami ve formě závazného návrhu kupní smlouvy (viz Příloha č. 5 – Obchodní
podmínky – kupní smlouva) a technické specifikace. Tyto podmínky vymezují rámec
budoucího smluvního vztahu, jsou pro dodavatele závazné a nemohou být měněny nebo
doplňovány.
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2.4 Účelem veřejné zakázky je zajištění publicity projektu Konkurenceschopný absolvent

Mendelovy univerzity v Brně.
2.5 Zakázka je rozdělena na 3 části následujícím způsobem:

Část 1 - Propagační předměty - nanoroušky (dále také jen „část 1“);
Část 2 - Propagační předměty - čaje (dále také jen „část 2“);
Část 3 - Propagační předměty - různé (dále také jen „část 3“);
Pokud není stanoveno jinak, jsou požadavky zadavatele v této zadávací dokumentací
stejné pro všechny části veřejné zakázky.
2.6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem: 524.500 Kč bez DPH z toho:

- v rozsahu části č. 1: 60.500 Kč bez DPH;
- v rozsahu části č. 2: 77.000 Kč bez DPH;
- v rozsahu části č. 3: 387.000 Kč bez DPH;
2.7 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ve všech částech jednotlivě zároveň

hodnotou limitní. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky, jejichž nabídkové ceny
přesáhnou v dané části veřejné zakázky tuto limitní hodnotu, budou posouzeny jako
nesplňující požadavky zadavatele a takový účastník bude vyřazen z další účasti ve
výběrovém řízení v rozsahu této části.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
3.1 Požadovaný termín dodání předmětného plnění pro všechny části veřejné zakázky je

do 10 (deseti) týdnů od potvrzení přijetí objednávky zaslané zadavatelem
vybranému dodavateli na základě uzavřené kupní smlouvy.
3.2 Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, budova A
4. Požadavky na kvalifikaci
4.1 Zadavatel ve výběrovém řízení požaduje prokázání splnění základní a profesní

způsobilosti a technické kvalifikace.
4.2 Splnění požadavku na základní a profesní způsobilost účastník prokáže:

a) Vyplněním a podepsáním čestného prohlášení (viz Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o
splnění základní a profesní způsobilosti).
nebo
b) Doložením prostých kopií konkrétních dokladů prokazujících základní a profesní
způsobilost a technickou kvalifikaci, jak jsou definovány v Příloze č. 3 - Čestné
prohlášení o splnění kvalifikace.
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4.3 Zadavatel může v průběhu řízení i od vybraného dodavatele požadovat předložení

originálů / úředně ověřených kopií dokladů definovaných v Příloze č. 3 prokazujících
splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Zadavatel vyloučí
dodavatele, který tyto doklady nepředloží. Doklady prokazující základní a profesní
způsobilost nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4.4 V případě prokázání splnění požadavků na kvalifikaci pomocí čestného prohlášení, musí

být toto podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele nebo v případě podpisu
jinou osobou, musí být spolu s čestným prohlášením doloženo řádné zmocnění této
osoby k příslušnému právnímu jednání.
4.5 Doklady či čestné prohlášení dokládající základní a profesní způsobilost musí

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
4.6 Účastníci mohou k prokázání splnění kvalifikace použít rovněž výpis ze seznamu

kvalifikovaných dodavatelů v rozsahu, kterým nahrazuje splnění prokázání základní a
profesní způsobilosti či jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.
4.7 Účastníci mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému

certifikovaných dodavatelů. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v
něm uvedených údajů.
4.8 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a dodavatelé za

tímto účelem podávají společnou nabídku, musí prokázat splnění základní a profesní
způsobilosti shora uvedeným způsobem každý dodavatel samostatně.
4.9 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle

právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
4.10 Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením seznamu minimálně 3 (tří)

dodávek poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech před zahájením
výběrového řízení, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky, tzn.
dodávka propagačních předmětů. Zadavatel požaduje, aby hodnota každé referenční
zakázky byla min.:
- 30.000 Kč bez DPH v případě podání nabídky pro část 1 veřejné zakázky
- 35.000 Kč bez DPH v případě podání nabídky pro část 2 veřejné zakázky (bude
dostačující i pro část 1 veřejné zakázky)
- 180.000 Kč bez DPH v případě podání nabídky pro část 3 veřejné zakázky (bude
dostačující pro část 1 i 2 veřejné zakázky).
Seznam významných dodávek účastník předloží formou čestného prohlášení (Příloha
č. 6 - Čestné prohlášení – seznam významných dodávek, podepsaného osobou
oprávněnou účastníka zastupovat, které bude obsahovat následující:
 Stručný popis referenční zakázky;
 Termín a místo realizace;
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Identifikace objednatele vč. kontaktní osoby;
Hodnota referenční zakázky bez DPH.

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby k prokázání technické kvalifikace využili vzor
čestného prohlášení, který je přílohou č. 6 této Výzvy.
4.11 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a dodavatelé za

tím účelem podávají společnou nabídku, musí prokázat splnění základní způsobilosti a
profesní způsobilost shora uvedeným způsobem každý dodavatel samostatně.
4.12 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového

řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do
5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
5. Vysvětlení zadávací dokumentace
5.1 Dodavatelé jsou oprávněni písemně požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích

podmínek.
5.2 Písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel si vyhrazuje právo
uveřejnit vysvětlení včetně přesného znění žádosti buď na základě dotazu dodavatele,
nebo z vlastního podnětu.
5.3 Případná vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejňována na profilu zadavatele
u předmětné veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5106.html .

6. Způsob hodnocení nabídek
6.1 Hodnoticím kritériem v této veřejné zakázce je ekonomická výhodnost nabídky, která

bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro každou část
veřejné zakázky jednotlivě.
6.2 Nabídky dodavatelů budou hodnoceny na základě jediného hodnoticího kritéria – výše

nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro každou část veřejné zakázky samostatně. Jako
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH
za celý předmět veřejné zakázky v příslušné části veřejné zakázky. Celkovou
nabídkovou cenu pro každou část, na kterou je nabídka podávána, uvedou dodavatelé
do přílohy č. 4 (Krycí list nabídky).
6.3 Ostatní nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu

v Kč bez DPH.
6.4 V případě rovnosti nabídkových cen účastníků, kteří by se na základě hodnoticího

kritéria umístili na prvním až druhém místě, zadavatel výběrové řízení v dané části
veřejné zakázky zruší.
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6.5 V případě, že hodnoticí komise posoudí předloženou nabídku jako nabídku obsahující

mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude postupovat analogicky s § 113 zákona.
7. Způsob zpracování nabídkové ceny
7.1 Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH do té části veřejné zakázky,

do níž podává nabídku, absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH,
částka a sazba DPH a částka s DPH, která bude uvedena v Krycím listu nabídky
(příloha č. 4 Výzvy).
7.2 Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu nabídky (Příloha č. 4) se musí

shodovat s nabídkovou cenou, kterou dopočítá tabulka na základě vyplněných
jednotkových cen – v Příloze 1a a / nebo 1b a / nebo 1c – dle toho, do jaké části
účastník podává nabídku.
7.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci dodávky,

včetně všech nákladů souvisejících (zejména náklady na dodání předmětu veřejné
zakázky na místo určení a veškeré výdaje s tím spojené), tzn. se započtením veškerých
dalších nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
7.4 Změna nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné

zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platným v době vzniku zdanitelného plnění.

8. Obchodní podmínky a platební podmínky
8.1 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě

a struktuře kupní smlouvy obligatorního charakteru.
8.2 Zadavatel požaduje, aby účastníci obchodní podmínky předložené v Příloze č. 5 této

Výzvy v plném rozsahu akceptovali. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena
ve znění identickém s předloženými obchodními podmínkami. Vybraný dodavatel na
výzvu Zadavatele do vzoru smlouvy (viz Příloha č. 5 této Výzvy) doplní údaje nezbytné
pro vznik návrhu smlouvy v místech, kde je to zadavatelem požadována (místa
vyznačená žlutým podbarvením).
8.3 Vybraný dodavatel není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části textu smlouvy

s výjimkou údajů, u nichž je tato možnost uvedena a požadována, tj. pasáže vyznačené
žlutým podbarvením. Po vyplnění příslušných údajů dodavatel odstraní ze smlouvy
žlutá místa (tj. smlouvu předkládá bez takto zažlucených míst). V případě, že vybraný
dodavatel nesplní podmínky pro zpracování smlouvy, tj. změní text, jehož změnu
zadavatel vyznačením v textu neumožnil, nebo uvede údaje, které jsou v rozporu
s požadavky zadavatele, nebude smlouva uzavřena.
9. Podmínky pro uzavření smlouvy
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9.1 Za účelem ověření vlastností a splnění kvality nabízeného plnění si zadavatel,

analogicky s § 104 odst. 1 písm. a) a § 122 odst. 3 písm. b) zákona, před uzavřením
smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele v příslušné části veřejné zakázky předložení
vzorků komodit, které jsou v přílohách č. 1a / 1b / 1c specifikovány ve sloupci
s názvem „Požadavek na dodání vzorku předmětu a ukázky potisku“. Předložené
vzorky uvedené v těchto přílohách musí splňovat požadavky zadavatele uvedené
v technické specifikaci příslušné části veřejné zakázky.
9.2 Zadavatel upozorňuje, že u některých vzorků předmětu plnění jsou vyžadovány

ukázky potisku (viz specifikace v Přílohách č. 1a / 1b / 1c, sloupec s názvem
„Požadavek na dodání vzorku předmětu a ukázky potisku“).
Ukázky potisku u vzorků určených k odsouhlasení zadavatelem v rámci splnění
podmínek pro uzavření smlouvy musí prokázat požadovanou kvalitu potisku, vyzvaný
dodavatel tedy u předložených vzorků s potiskem neaplikuje loga zadavatele.
9.3 Požadavky zadavatele v rámci součinnosti před podpisem smlouvy je vybraný dodavatel

povinen splnit jako podmínku uzavření smlouvy.
9.4 Na předložených vzorcích vybraný dodavatel prokáže:




celkovou kvalitu nabízeného předmětu plnění v souladu se specifikací uvedenou
v příslušné Příloze č. 1a / 1b / 1c;
soulad předložených vzorků s požadavky zadavatele uvedených v technické
specifikaci uvedené v příslušné Příloze č. 1a / 1b / 1c, z hlediska:
- vzhledu,
- funkčnosti,
- kvality a exaktnosti provedení,
- rozměrů a tvaru,
- použitého materiálu,
- konstrukčních detailů.

9.5 Požadované vzorky předmětu plnění předkládá vybraný dodavatel s vědomím, že

vlastnosti vzorku dle bodu 9.4 tohoto článku budou odpovídat plnění, které bude
poskytováno na základě následně uzavřené smlouvy, tj. vzorky odsouhlasené
zadavatelem představují standard plnění kupní smlouvy.
9.6 Vybraný dodavatel doručí zadavateli vzorky ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od výzvy

zadavatele k předložení vzorků. Zadavatel zašle písemnou výzvu k předložení vzorků
na kontaktní údaje uvedené v krycím listu nabídky.
9.7 Jestliže předložené vzorky nebudou odpovídat požadavkům zadavatele stanoveným

v technické specifikaci nebo požadovaným vlastnostem vzorku dle bodu 9.4 tohoto
článku, může zadavatel požádat o dodání nových vzorků v přiměřené lhůtě k dodání.
Jestliže ani opakovaná dodávka vzorků nebude odpovídat technické specifikaci a
požadovaným vlastnostem předmětu plnění, zadavatel takového dodavatele vyloučí
z další účasti ve výběrovém řízení.
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9.8 Pokud vybraný dodavatel neposkytne zadavateli dostatečnou součinnost k uzavření

smlouvy (např. nepředloží zadavatelem požadované vzorky), zadavatel jej vyloučí
z účasti ve výběrovém řízení.
9.9 V případě neposkytnutí řádné součinnosti vybraného dodavatele před uzavřením

smlouvy může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového
řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku hodnocení nabídek. V tomto případě
zadavatel uplatní analogický postup, jaký je uveden výše.
9.10 Zadavatelem odsouhlasené vzorky vybraného dodavatele si zadavatel ponechá jako

referenční vzorek kvality plnění a po převzetí dodávky na základě uzavřené kupní
smlouvy tyto referenční vzorky vrátí dodavateli na adresu uvedenou v krycím listu
nabídky. Dodavateli, jež neposkytne řádnou součinnost před uzavřením smlouvy, budou
vzorky po ukončení výběrového řízení zaslány zpět na kontaktní adresu uvedenou
v krycím listu nabídky.
V případě, že si zadavatel vzorky ponechá, je povinen je uhradit, výše úhrady bude
odpovídat jejich jednotkové nabídkové ceně uvedené v nabídce.
10. Požadavky na obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat minimálně následující dokumenty:
a) Krycí list nabídky (Příloha č. 4) vyplněný (včetně celkové nabídkové ceny pro danou
část, do které podává účastník nabídku – a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a v % - a v Kč
včetně DPH) a podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka,
b) Příloha č. 1a a / nebo 1b a / nebo 1c - Technická specifikace příslušné části
veřejné zakázky, do které účastník podává nabídku, vyplněná v rozsahu všech žlutě
podbarvených polí. Dodavatel je povinen ocenit všechny komodity uvedené v dané
příloze. Pokud by účastník neuvedl nabídkovou cenu u každé komodity v dané příloze
č. 1a / 1b / 1c, jedná se o neúplnou nabídku, která by v takovém případě byla
z výběrového řízení vyřazena;
c) Doklady o splnění kvalifikace - základní a profesní způsobilost a technická
kvalifikace, které lze prokázat čestným prohlášením (viz Příloha č. 3: Čestné
prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti a Příloha č. 6: Čestné prohlášení
– seznam významných dodávek)
d) Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací (např. plná moc;
apod.).
Kupní smlouvu (Příloha č. 5 – Obchodní podmínky_kupní smlouva) dodavatel
nepředkládá v rámci nabídky, k doručení vyplněné smlouvy bude zadavatelem
vyzván až vybraný dodavatel.
11. Základní pokyny k podávání nabídek
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11.1 Každý účastník může v dané dílčí části výběrového řízení podat pouze jednu nabídku

– a to do jedné, dvou či všech částí řízení.
11.2 Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
11.3 Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě.
11.4 Nabídka musí být podána výlučně prostřednictvím zadavatelem stanoveného

elektronického nástroje E-ZAK, pouze na unikátní adrese určené pro účely této veřejné
zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5106.html
11.5 Zadavatel doporučuje dodavatelů, aby provedli akci „test nastavení prohlížeče“ v

hlavní nabídce elektronického nástroje E-ZAK.
11.6 Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce

kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.
11.7 V případě, že nabídku podává společně několik dodavatelů, jsou povinni předložit

zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

12.

Lhůta pro podání nabídky, místo a způsob podání nabídky, otevírání nabídek

12.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 8. 2021 v 9:00 hod. V tento den a hodinu

musí být nabídka již doručena zadavateli.
12.2 Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nelze elektronickým

nástrojem zpřístupnit, tudíž je zadavatel neotevře a nebudou zařazeny do
hodnocení.
12.3 Otevírání nabídek se uskuteční dne 24. 8. 2021 v 9:00 hod a bude vzhledem k výhradně

elektronickému podání nabídek neveřejné.

13. Další informace k výběrovému řízení
13.1 Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení kdykoliv do okamžiku uzavření

smlouvy.
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13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka z výběrového

řízení jeho uveřejněním na profilu zadavatele a právo uveřejnit oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V tomto případě se oznámení o vyloučení účastníka
výběrového řízení a oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené všem
účastníkům výběrového řízené okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
13.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
13.4 Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
13.5 Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o

zadání veřejné zakázky.
13.6 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy

s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci
dodavatele, je třeba postupovat analogicky dle § 88 zákona.
13.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích

osob, dodavatel mu je v tomto případě povinen poskytnout přiměřenou součinnost.
13.8 Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
13.9 Vybraný dodavatel má povinnost po dobu do 31. 12. 2033 uchovávat doklady související

s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména
se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
13.10 Vybraný dodavatel bere na vědomí povinnost uveřejnění kompletní smlouvy včetně

přílohy / příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. Splnění této povinnosti
zajišťuje zadavatel.
13.11 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je oprávněn provést hodnocení nabídek před

posouzením splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení. V takovém případě
zadavatel provede posouzení nabídky pouze u vybraného účastníka.
13.12 Další vyhrazená práva zadavatele:





uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele,
požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách,
vyzvat dodavatele k předložení vzorků nabízeného plnění.
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14. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 a – Technická specifikace pro část 1
Příloha č. 1 b – Technická specifikace pro část 2
Příloha č. 1 c – Technická specifikace pro část 3
Příloha č. 2 – Loga – manuály
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 4: Krycí list nabídky
Příloha č. 5: Obchodní podmínky – kupní smlouva
Příloha č. 6: Čestné prohlášení – seznam významných dodávek
V Brně

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.
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