Výzva k podání nabídky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) k veřejné zakázce

NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH
PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI
POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ
PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ
(2022)

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
státní příspěvková organizace
Sídlo: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
IČO: 00027251
DIČ: CZ00027251
Zastoupen:
Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem

Zadavatel Vás v souladu s ustanovením § 53 ZZVZ vyzývá k předložení nabídky v předmětné
veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.
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1.
1.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Základní údaje

Název:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Sídlo:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

IČO:

00027251

DIČ:

CZ00027251

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Ústav“)

1.2.

Statutární orgán Zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

1.3.

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Mgr. Tomáš Buzek, Vedoucí samostatného oddělení Správa veřejných zakázek a smluv

e-mail: buzek.tomas@uzei.cz
tel. 222 000 325

2.
2.1.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dat o prodejích 11 skupin vybraných druhů potravin
(máslo, mléko trvanlivé polotučné, jogurt bílý, jogurt ochucený, slepičí vejce třídy M, 4 druhy masa –
kuře chlazené, vepřové maso balené (kýta, krkovice, plec), jablka konzumní (balená i nebalená) a
brambory konzumní pozdní (balené i nebalené) ve všech formátech prodejů v ČR s rozlišením země
původu na ČR a dovozy za období prosinec 2021 a leden až listopad 2022 podle jednotlivých měsíců.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a zejména v jejích přílohách,
konkrétně v Příloze č. 1 – Závazný návrh smlouvy (dále také jen „Návrh smlouvy“).

2.2.

Rozdělení předmětu veřejné zakázky na části

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel k tomuto kroku
přistoupil z důvodu komplexnosti předmětu plnění a neoddělitelnosti jednotlivých součástí plnění.

2.3.

Klasifikace veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka na služby
zjednodušené podlimitní řízení
Název

CPV

Poskytování dat

72319000-4

Strana 3 z 5

Výzva k podání nabídky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

3.057.851, 24 Kč bez DPH

Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně stanovena jako
nepřekročitelná.

3.

3.1.

ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ÚDAJE O PŘÍSTUPU
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7.7.2022 v 10:00hod.

3.2.

Způsob podání nabídek

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ. Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické
podobě
prostřednictvím
zadavatelem
stanoveného
elektronického
nástroje
E-ZAK
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html. Podrobnosti k podání nabídek v elektronické
podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací
dokumentace.
Nabídka bude zpracována v českém či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).
Doklady v cizím jazyce dodavatel předkládá s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském
jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

3.3. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele v souladu s podanou výjimkou ministra
zemědělství z povinného používání NEN v resortu Ministerstva zemědělství a ust. § 96 ZZVZ na
internetové adrese
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html

k volnému stažení, kde budou zároveň uveřejňována vysvětlení zadávacích podmínek této veřejné
zakázky, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

4.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACI
VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Požadavky zadavatele
dokumentaci.

na prokázání kvalifikace

dodavatele

jsou specifikovány

v zadávací
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Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle ust. § 87 ZZVZ.
Zadavatel vyžádá předložení elektronických originálů nebo elektronických ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci, pokud již tyto nebyly v zadávacím řízení předloženy.

5.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky
dle nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH za celý předmět plnění
uvedenou účastníkem v čl. IV. odst. 4.1 Návrhu smlouvy.

Hodnotící kritérium

Váha v %

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

100 %

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, jehož celková nabídková cena v Kč včetně DPH
bude ve vztahu k nabídkovým cenám ostatních účastníků nejnižší.

6.

PŘÍLOHY

Nedílnou přílohou této Výzvy k podání nabídky je zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V Praze dne

Ing. Štěpán
Kala, MBA,
Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
Datum: 2022.06.17
08:54:41 +02'00'

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.,
ředitel
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