Výzva
Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu je zahájeno ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), tedy mimo režim citovaného zákona. Postup při zadávání veřejné
zakázky se řídí zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona a interní směrnicí Směrnice o zadávání veřejných zakázek.

„Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE
v objemu 8 400 ks“
Název a adresa zadavatele:
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Zástupce: MVDr. Pavel Barták, Ph.D., ředitel
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, není plátce DPH
Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.
Kód z číselníku NIPEZ:
33141625-7- Diagnostické sady
Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE
do vyčerpání částky 1 900 000,- Kč bez DPH nebo odebrání množství 8 400 ks testů. Test musí splňovat
následující kritéria:
a) musí detekovat konformery prionového proteinu specifické pro bovinní spongiformní encefalopatii (BSE)
v CNS skotu a konformery prionového proteinu všech známých kmenů transmisivních spongiformních
encefalopatií (TSE), včetně tzv. atypických, v CNS malých přežvýkavců (obcí a koz)
na imunoenzymatickém (ELISA) principu,
b) musí být validován a oficiálně schválen k dohledu nad BSE u skotu a na TSE u ovcí a koz podle čl. 5 odst.
3 a čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 v platné verzi (a tedy uveden
v příloze X, kapitole C, bodu 4 téhož nařízení),
c) musí být schválen pro použití v ČR (schválení a zapsání do seznamu schválených veterinárních
přípravků/veterinárních technických prostředků ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. ve zněních pozdějších
předpisů),
d) musí být uveden v aktuálním seznamu akreditovaných zkoušek laboratoře – viz příloha č. 4 zadávací
dokumentace (výtah z přílohy č. 1 Osvědčení o akreditaci č. 283/2020 ze dne 4.5.2020 Zkušební laboratoře
č. 1129 akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.)
e) veškerá dokumentace týkající se testu musí být v českém jazyce,
f) dodané soupravy budou mít v době dodání použitelnost min. 5 měsíců do uplynutí data expirace,
g) kupující si vyhrazuje právo neodebrat předpokládané množství testů.
Nabídnuté testy musí splňovat všechny zákonné podmínky a normy platné pro užívání v ČR.
Prohlídka místa plnění:
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná.
Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Doba plnění: Postupné dodávání testů na základě dílčích objednávek do vyčerpání částky 1.900.000,- Kč
bez DPH nebo do odebrání 8 400 ks
Zahájení:

ode dne zveřejnění uzavřené Kupní smlouvy v Registru smluv

Místo plnění:

Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 1 test včetně
DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny:
Obsah a členění nabídky – zadavatel ustanovuje, že nabídka musí obsahovat zejména:
- Podepsaný a doplněný Krycí list nabídky – samostatná příloha – Příloha č. 1;
- Čestné prohlášení – základní způsobilost (možno využít vzor – Příloha č. 3)
- Podepsaný a doplněný Návrh „Kupní smlouvy“ (samostatná příloha č. 2)
- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady, na nichž je požadován podpis dodavatele, budou podepsány dodavatelem, tj. je-li dodavatel fyzickou
osobou, budou podepsány jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, budou podepsány jejím
statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou; neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky.
Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce.
Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace:
Základní způsobilost dle § 74 zákona:
Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného
prohlášení (možno použít vzor – viz Příloha č. 3).
Profesní způsobilost dle § 77 zákona:
Uchazeč o veřejnou zakázku předloží kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu
veřejné zakázky a to:
-

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán;
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Nabídková cena za 1 test bude uvedena v CZK jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu zadání
veřejné zakázky.
Cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH 21% a cena včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré činnosti a náklady
související s realizací dodávky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci dodávky
tj. dopravu do sídla zadavatele a zisk dodavatele. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo
dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci dodávky.
Nabídka bude dodavatelem zpracována písemně.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka musí být podepsána dodavatelem způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, popřípadě osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či jako jeho zástupce. Pokud bude
podepsán osobou k tomu příslušně zmocněnou, kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky
dodavatele.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů týkajících se
DPH.
Obchodní podmínky:
Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, popřípadě osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či jako jeho zástupce. Pokud bude
podepsán osobou k tomu příslušně zmocněnou, kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky
dodavatele. Podpisem dodavatel potvrdí pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů v nabídce.
Kromě požadovaného doplnění (šedé podbarvení), nesmí být návrh „Kupní smlouvy“ rozšiřován nebo měněn.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek, zaslané na adresu
zadavatele nebo na e-mailovou adresu wolfova@svujihlava.cz. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil
případnou žádost o vysvětlení ve lhůtě nejméně 4 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Při nedodržení této lhůty si zadavatel vyhrazuje právo na žádost nereagovat. Vysvětlení zadávacích podmínek
může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.
Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny stejným způsobem, jakým
bylo uveřejněno oznámení otevřené výzvy.
Způsob podání nabídek:
Nabídku v listinné podobě v jednom vyhotovení je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na
adrese zadavatele v řádně uzavřené obálce na přední straně s označením:
Neotvírat – veřejná zakázka „Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu
8 400 ks“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 8. 2020 ve 13,00 hodin
Nabídka musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek, tj. do 18. srpna 2020
do 13:00 hod. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla
doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, se stanovuje v délce 90 kalendářních dnů
od ukončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel neumožňuje účastníkům přístup na otevírání obálek.
Výhrady k výběrovému řízení:
Dodavatel má právo podat proti úkonům zadavatele výhrady, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení
či zveřejnění úkonu zadavatele. V případě, kdy zadavatel výhradě nevyhoví, odešle uchazeči, který podal
výhradu, nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výhrady písemné vyrozumění o výhradě s uvedením
odůvodnění. V případě vyhovění výhradě zadavatel ve vyrozumění o výhradě uvede způsob nápravy a odešle
jej všem účastníkům, kteří podali nabídky nebo byli osloveni.
Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit nebo doplnit podmínky výzvy formou vysvětlení zadávacích podmínek,
vyžádat si doplňující informace k nabízenému plnění, neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, vyloučit
účastníka, který nesplnil podmínky stanovené zadavatelem nebo zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu
výběrového řízení, že dodavatel uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje, zrušit zadání zakázky, a to i
bez udání důvodu, nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1134.html.
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené
v zákoně č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů neboť na ni v souladu s ustanovením § 31 zákona
uplatňuje obecnou výjimku z působnosti zákona. Pokud jsou proto v těchto zadávacích podmínkách a
ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv
vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován.
Účastník podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejnil Smlouvu o dílo (včetně případných
dodatků) s vybraným dodavatelem v Registru smluv.

V Jihlavě 6. 8. 2020

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

Digitální podpis:
06.08.2020 14:02

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, Příloha č. 2 – Návrh Kupní smlouva, Příloha č. 3 – čestné
prohlášení – základní způsobilost, Příloha č. 4 – výtah z přílohy c1 osvědčení o akreditaci

