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.

„Rekonstrukce klimatizace na oddělení bakteriologie“
1. 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
2. Druh zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.
3. Kód z číselníku NIPEZ:
42500000-1 – Chlazení a ventilace
4. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce klimatizace a její rozšíření do dalších laboratoří
včetně souvisejících stavebních prací, demontáže a odvozu stávajícího zařízení. Klimatizace musí být realizována
na systému VRV
Přehled o počtu místností, jejich objemu a umístění je uveden v příloze č. 1.
5. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění je doporučena pro podání nabídky z důvodu řádného ocenění soupisu prací. Účastníkům je
umožněno provést prohlídku místa plnění a případně si pořídit doplňující data pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku, a to před podáním nabídky. Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, dodavatelé mají možnost
navštívit a prohlédnout si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být
nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik. Prohlídka místa plnění slouží
výhradně k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění a jeho stávajícími technickými a provozními
parametry. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění
či obsahu výzvy a všech jejích příloh, je dodavatel povinen vznést tento dotaz výhradně způsobem ve formě žádosti
o dodatečné informace, a to postupem stanoveným touto výzvou. Místo plnění je přístupné po předchozí telefonické
domluvě se zástupcem zadavatele: Rostislavem Novákem, tel.: 776 521 051. Předchozí telefonická domluva musí
být uskutečněna tak, aby bylo možné prohlídku realizovat nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty
pro podání nabídek.
6. Doba a místo plnění:
Dokončení plnění:

nejpozději do 30. září 2021

Začátek plnění:

předpoklad červenec 2021 po podepsání smlouvy o dílo

Místo plnění: Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
7. Způsob hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude celková nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.
Při rovnosti nabídkových cen u dvou nebo více účastníků bude rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky losem.
V případě, že takto vybraný zhotovitel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této
smlouvy zhotovitele, který se umístil za zhotovitelem, který podal nejvhodnější nabídku.
V případě, že bude smlouva ukončena z důvodů v ní uvedených, je zadavatel oprávněn oslovit dalšího účastníka
zadávacího řízení, který se v hodnocení nabídek umístil za vybraným účastníkem.
V případě doručení pouze jedné nabídky/nebo pokud pro hodnocení zbyde jen jedna nabídka, hodnocení
provedeno nebude a zadavatel po posouzení splnění podmínek této veřejné zakázky zváží uzavření smlouvy
s tímto účastníkem.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny:
Obsah a členění nabídky:
Podepsaná a doplněná Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (samostatná příloha)
Čestné prohlášení – základní způsobilost (možno využít vzor – Příloha č. 3)
Podepsaný a doplněný Návrh „Kupní smlouva“ (samostatná příloha č. 4)
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doplněný soupis prací (samostatná příloha č. 5)

Nabídka bude podepsána dodavatelem, tj. je-li dodavatel fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím
zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem (dle platného Výpisu
z obchodního rejstříku) nebo jím zmocněnou osobou; neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky.
Zadavatel poskytuje přímý a neomezený přístup ke stažení kompletní zadávací dokumentace na profilu
zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1134.html
9. 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.
Doklady mohou být do nabídky vloženy v kopiích.
Nabídková cena bude uvedena v CZK jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu zadání veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek soupisu prací a bude obsahovat součet všech
jednotlivých položek za celé plnění zakázky. Jiné členění jednotlivých položek než je uvedeno v soupisu prací se
nepřipouští. V soupisu nesmí být účastníkem provedena žádná změna, vyjma doplnění cen a typu nabízené
klimatizace. Účastník je zodpovědný za správný součet všech položek oceněného soupisu prací.
Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah
do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto
podmínkách uvedeno něco jiného. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky
a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.
Cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH 21% a cena včetně DPH.
Nabídka bude dodavatelem zpracována písemně v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
10. Obchodní a platební podmínky:
Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo podepsaný jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou
osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou, neověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky.
Kromě požadovaného doplnění (šedé podbarvení), nesmí být návrh „Smlouvy o dílo“ rozšiřován nebo měněn.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Splatnost kupní ceny byla stanovena 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu, přičemž zaplacením se rozumí
okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
Záruční lhůta činí 36 měsíců ode dne předání předmětu plnění zadavateli.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Dále viz Návrh „Smlouvy o dílo“.
11. 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,
tzn.
na
profilu
zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1134.html.
12. 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 „Rekonstrukce klimatizace na oddělení bakteriologie“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 7. 2021 ve 13,00 hodin

Nabídka musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek, tj. do 12. července 2021
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.
Zájemce může podat pouze jedinou nabídku.
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky:
-

v případě poruch technik reaguje do 48 hodin od nahlášení (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů
apod.)
zajištění servisu na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané

13. 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.
14. 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.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz
na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, tak se obdobně dle ustanovení § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně
přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné
rovnocenné řešení.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení
současného provozu laboratoří nad rámec prováděných prací.
Zadavatel zvážil v souladu s § 6, odst. 4 zákona možnosti sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce a identifikoval níže uvedený relevantní aspekt, který
zohlednil v zadávacích podmínkách:
Identifikované aspekty odpovědného veřejného
zadávání či inovací, které je možné zohlednit ve
veřejné zakázce
Mohou veřejnou zakázku nebo její část plnit malé a střední
podniky (případně se na plnění podílet jako
poddodavatelé)? Je vhodné přijmout taková opatření, aby
se zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné zakázce?

Přijatá opatření
Veřejná zakázka je zadávána způsobem otevřené
výzvy, tzn. zadávací dokumentace je bezplatně
neomezeným způsobem zveřejněna na profilu
zadavatele. Zadavatel při přípravě této veřejné
zakázky nastavil přiměřené podmínky v rámci
kvalifikace. Nabídku do této veřejné zakázky
mohou podat všichni dodavatelé, kteří splní
kvalifikační kritéria a jsou schopni zajistit uvedenou
dodávku zboží pro zadavatele.

Účastník podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejnil Smlouvu o dílo (včetně případných
dodatků) s vybraným dodavatelem v Registru smluv.

V Jihlavě 23. 6. 2021
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

Digitální podpis:
23.06.2021 11:20

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

Přílohy: Příloha č. 1 - Přehled místností.; Příloha č. 2 – Krycí list nabídky; Příloha č. 3 – čestné prohlášení
účastníka – vzor; Příloha č. 4 - Návrh „Smlouva o dílo“; Příloha č. 5 - Soupis prací

