NAŠE ZNAČKA
MÍSTO / DATUM

VYŘIZUJE
BRNO, 6.6.2021

Výzva k podání nabídky – „Experimentální zařízení pro toxikologické testy na vodních
organismech“
Vážení,
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem:

„Experimentální zařízení pro toxikologické testy na vodních organismech“
I.

Zadavatel
Zadavatel:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Sídlo:

Hudcova 296/70, 62100 Brno – Medlánky

Zastoupený:

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., ředitel

IČ

00027162

DIČ

CZ00027162

Internetová adresa profilu
zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

ID Datové schránky:

3gsnh8r

Centrální zadavatel
Na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání bude úlohu centrálního zadavatele při zadávání
veřejných zakázek v rámci projektu „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech –
PROFISH, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ plnit Výzkumný ústav veterinárního
lékařství, v.v.i., (dále „VÚVeL“), IČO 00027162, se sídlem Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Mendelova
univerzita v Brně (dále „MENDELU“), Zemědělská 1, 613 00 Brno je zadavatelem 1 a Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích (dále „JČU“), Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice je zadavatelem 2.

Zastoupení zadavatele
Zadavatel se rozhodl v souladu s § 43 zákona nechat smluvně zastoupit při provádění úkonů podle tohoto
zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedeného zástupce. Zástupce předložil písemné
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čestné prohlášení, že není ve střetu zájmů, nemá zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný
prospěch zadavatele. Zástupce zastupuje zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením
s vyloučením činností uvedených v § 43 odst. 2 zákona (výběr dodavatele, vyloučení účastníka nebo
rozhodnutí o námitkách).

II.

Osoba pověřená činnostmi
zadavatele:

HYDROPROGRESS, s. r. o.

Sídlo:

Sevastopolská 6, 625 00 Brno

IČ:

04449461

Tel.:

737 925 354

E-mail:

info@hydroprogress.cz

Úvodní ustanovení

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Tato veřejná
zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije
terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však rozhodné pouze
podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnické a fyzické osoby oslovené k předložení nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako
„účastník“ nebo „dodavatel“, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako
„zadavatel“.
4. Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tvoří výzva k podání nabídky včetně všech příloh uvedených
na konci.
5. Projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH, číslo projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ je kofinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělání.
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:
https://zakazky.eagri.cz

III. Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky
1. Předmětem zakázky se rozumí dodávka zařízení „Experimentální zařízení pro toxikologické testy na
vodních organismech“. Jedná se o expoziční průtočný systém pro toxikologické testy na vodních
organismech.
Sestava 2 stojanů osazených akvárii, s automatickým systémem výměny vody a automatickým
dávkováním chemikálií do jednotlivých sestav akvárií. Systém bude využit pro provádění toxikologických
testů na průtoku. Díky průtoku bude zajištěna stabilní koncentrace testovaných látek v akváriích..
Podrobné požadavky na dodání předmětu zakázky jsou stanoveny v Obchodních podmínkách
zadavatele, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle klasifikace CPV:
44611600-2
Nádrže
42000000-6
Průmyslové stroje
42510000-4
Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje
2.

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

892 000 Kč bez DPH

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou dále, nikoliv však výlučně, i tyto činnosti:
- Veškeré náklady spojené s dodáním uvedeného zařízení v daném čase a místě.
- Instalace všech zařízení, technologie v prostorách určených zadavatelem, přičemž instalací se
rozumí usazení zařízení v místě plnění, jeho sestavení či propojení a dále napojení zařízení na
zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, vodovodním a kanalizačním rozvodům, jsou-li
taková napojení pro řádnou funkčnost zařízení nezbytná.
- Uskutečnění zkušebního provozu.
- Zaškolení a seznámení osob určených zadavatelem k obsluze zařízení tak, aby byly schopny
zařízení náležitě užívat pro plánované účely.
- Zajištění servisu po dobu požadované záruky.
- Případné další náklady nutné v souvislosti s konkrétním případem.
4. Doba plnění předmětu zakázky:
Předpokládaná doba plnění:

nejpozději do 14 týdnů od nabytí účinnosti platné kupní smlouvy

5. Místo plnění:
místem plnění je místo předání. Zařízení bude předáno v sídle zadavatele 2 - Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice/ Fakulta rybářství a
ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany.

IV. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli, vysvětlení zadávací dokumentace
•
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
Doručování písemností a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat výhradně
písemnou formou v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese
profilu zadavatele uvedené na první straně této zadávací dokumentace. Pro vyloučení všech pochybností
zadavatel uvádí, že písemnost se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Rozhodnutí o výběru dodavatele, vyloučení dodavatele, případně zrušení výběrového řízení bude
uveřejněno na profilu zadavatele; v takovém případě se dokument považuje za doručený okamžikem
uveřejnění na tomto profilu.
Prvním aktivním jednáním dodavatele vůči zadavateli ve výběrovém řízení dodavatel se stanovenou formou
komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména
provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
•
Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení k zadávacím podmínkám. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci nejpozději 4 pracovní dny ode dne doručení žádosti dodavatele.
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Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html
Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci.
Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnění
nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo
doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně
prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných
dodavatelů výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění
zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

V.

Požadavky na prokázání kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. zákona v nabídce prokázat kvalifikaci.
Zadavatel může v průběhu výběrového řízení požadovat předložení elektronických originálů dokladů, a to v
souladu s ustanovením §§ 45 a 46 ZZVZ.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně
kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník výběrového řízení 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.
Obsah čestného prohlášení musí prokazovat::
•

Základní způsobilost dle ustanovení §74 zákona

•

Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění předložením:

•



výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán;



dle §77 odst 2. písm a) zákona doklad o oprávnněí k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží dle §79, odst. 2 písm.b) zákona seznam
významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let peřd zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikaci objednatale, kdy zadavatel si vymezuje právo kontaktovat
objednatele prací.
• Seznam významných dodávek bude obsahovat alespoň 1 významnou dodávku a instalaci
technologie chlazení kapalin s řízenou regulací teplotního režimu média v hodnotě min. 400
000 Kč bez DPH.
Před uzavřením smlouvy si v souladu s § 86 odst. 3 zákona zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
výběrového řízení.
Základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém
údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, může
dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v souladu a za
podmínek stanovených v § 226 a násl. zákona.
Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikace nebo její části předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle §§ 233 až 240 zákona.
•

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

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.
•

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst.
1 zákona každý dodavatel samostatně.

K prokázání kvalifikace použije dodavatel čestného prohlášení, které je přílohou této
výzvy.
VI.

Další požadavky

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy bude součástí nabídky. Specifikace obchodních podmínek pro návrh smlouvy je přílohou
této výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy může účastník doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá
z textu.
3. Účastník bere na vědomí ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana
(zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů“.
4. Předložení nabídky s cenou přesahující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky bude posouzeno jako
nesplnění požadavků zadavatele vedoucí k vyřazení nabídky a k následnému vyloučení účastníka z účasti
ve výběrovémřízení.
5. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů od jeho doručení zadavateli.

VII.

Nabídka musí obsahovat

1. Základní identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno,
telefon, kontaktní e-mail, číslo datové schránky, pokud ji dodavatel má, jméno osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele (formulář – Krycí list je přílohou výzvy).
2. Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní dodavatel zapsán.
3. Doklady k prokázání kvalifikace dle článku V. této výzvy.
4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou včetně všech požadovaných příloh ( Technická
specifikace).
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VIII.

Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bez DPH. Nabídková
cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně nákladů
souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovými vlivy, přirážky, pojištění, veškeré
poplatky, veškeré dopravní náklady a podobně).
2. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v CZK jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle legislativy platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Nabídková cena bude zpracována podle požadavků plynoucích ze zadávacích podmínek veřejné zakázky.
4. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel předloží v krycím listu nabídky, shodně v návrhu smlouvy o dílo,
který tvoří přílohu smlouvy o dílo; v případě rozporu je rozhodný obsah návrhu smlouvy.
5. Nabídková cena bude zaokrouhlena na celé koruny dle matematických zásad.

IX.

Forma nabídky, podmínky a lhůta pro podání nabídek, otevírání nabídek

• Podmínky pro podání nabídek
Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
• Lhůta pro podání nabídek
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek veřejné zakázky končí dne

23.6.2021 v 10:00 hodin.

Pokud dodavatel provede před uplynutím lhůty pro podání nabídek zpětvzetí již podané nabídky a vloží
nabídku novou, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí. Zadavatel nepřipouští podání nabídky
v listinné podobě ani v jiné elektronické podobě.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout
velikost 25 MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podrobné informace nezbytné pro
podání
elektronické
nabídky
jsou
uvedeny
v uživatelské
příručce
na
adrese:
https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude
probíhat bez účasti veřejnosti. Protokol o otevírání nabídek bude následně zveřejněn prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK v Dokumentech vyhrazených pro účastníky.
• Formální úprava nabídky
Zadavatel doporučuje akceptovat stanovené požadavky na formální úpravu nabídky, které mají zajistit
přehlednost nabídek a tím usnadnit jejich posouzení.
Úplná elektronická verze nabídky bude vložena ve standardním elektronickém formátu (pdf, MS Office),
obsahujícím veškeré podpisy dokumentů osobami oprávněnými zastupovat účastníka řízení.
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Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch
dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

X.

Požadavky na vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel může být vyzván zadavatelem před podpisem smlouvy předložit elektronické originály
všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

XI.

Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez
DPH.

XII.

Odpovědné zadávání

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele je povinen v souladu
s § 6 zákona dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací. Zadavatel prověřil možnosti uplatnění odpovědného zadávání a vzhledem k nízké předpokládané
finanční hodnotě zakázky a krátkému časovému období realizace nelze uplatnit žádné jiné požadavky než
požadavek, aby veřejnou zakázku plnil malý či střední podnik.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Při nesplnění podmínek tohoto řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka nezahrnout do
hodnocení nabídek.
2. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou
zařazeny do hodnocení nabídek. K nabídkám doručeným po uplynutí lhůty zadavatel nepřihlíží.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací a nehradí náklady spojené účastí v z řízení.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit ve lhůtě do uzavření smlouvy.
5. Proti rozhodnutí zadavatele nejsou připuštěny námitky.
6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

S pozdravem

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Přílohy
- Příloha č. 1 - formulář „Základní identifikační údaje dodavatele“
- Příloha č. 2 - obchodní podmínky zadavatele
- Příloha č. 3 – čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 4 – položkový rozpočet

